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൫. വേദവായനക്കുറിപ്പുകള് 
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ഥ് ൭൭. വി. മാമ്മ൯ 

[1 

ചരച്ഛു് വിക്കിലി 

റ) ല് വരിസംഖ്യ 

ത്ര. ന.പൈ 

ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് ൫ 

_ ആവുമാസത്തേക്കു് 33 
൦. 4 ഒറപ്രതി 13 

ഇന്ഡ്യയ്തര വെളിയില് 8 

1058 ഡിസംബര് ലക്കം 477 

ുലൃൂരസ്സഭയിലെ സമാധാനം 

കോട്ടയം സി. എം. എസ്സ്. കോള 
ജ് ലക് ചററും പാത്രിയക്കിസ് ക 
ക്ഷിയില്പ്പെട്ട ഒരു വൈദികനുമാ 
യ റവ. ഫാദര് കെ. ഒ. തോമ്മസ് 
൦. ഏ. ““മലങ്കരസഭയിലെ സമാ 
ധാനാ”” എന്ന ശീര്ഷകത്തില് കേ 
രള ഭൂഷണത്തില് ഒരു ലേഖനം വ്ര 
സിദ്ധപ്പെടടത്തിയിരുന്നു. “ഏതാനും 

ആഴുകള്ക്കുമമ്പ് ചര്ച്ചവിക്കിലി 
യില് പ്രസിദ്ധപ്പെടടത്തിയിരുന്നതും 
മലയാളമനോരമയില് ഉദ്ധരിച്ചിരു 

ന്നതുമായ “ഒരു സഭയിലെ രണ്ട ഘ 
ടകങ്ങള്"'" എന്ന മുഖപ്രസംഗത്തി 

നു മറുപടിയായി എഏഴതിയ. ആലേ 
ഖനം എന്തുകൊണ്ടോ പ്രസിദ്ധിക 
രണാര്ത്ഥം ഞങ്ങള്ക്കയച്ചുതരുന്ന 
തിനുള്ള സൌമനസം ലേഖനകര് 

ത്താവ്, പ്രകടിപ്പിച്ചു കണ്ടില്ല. ആ 
തിനുള്ള കാരണങ്ങള് എനത്തുതന്നെ 

യായിരുന്നാലം ആ ലേഖനം പസി 
ദ്ധപ്പെട്ടത്തുവാന് ഞങ്ങള് മടിക്കുമാ 
യിരുന്നില്ലെന്നു ഞങ്ങള് അദ്ദേഹ 
ത്തിനു” ഉറപ്പ നല്കുവാന് . ആഗ്ര 

ഹിക്കുന്നു. ““ഒരു വാഗ്വാദത്തിനു 
ള്ള ഒരു സംരംഭമായോ, സമാധാന 
ത്തിനുള്ള തടസ്സമായോ'”” ആ ലേഖ 

നത്തെപ്പറററി ധരിക്കരുതെന്നു ബ. 
'അച്പ൯ നിര്ബ്ബന്ധപുര്വ്വംആവശ്യ 
പ്പെടുതിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാ 
നും കാര്യങ്ങള് പറയുന്നതു്, ഞങ്ങ 

ളെയും ആ മനോഭാവത്തില്ദര് ശി 
ക്കണമെന്നഭ്യരത്ഥ! ച്ച കൊണ്ടാണ്ട് 

“സ്വയം കുറരം സമ്മതിക്കുന്നത്ി 
നുള്ള വൈമനസ്യംകൊണ്ടു്, തങ്ങ 

ളുടെ നിലപാട്ട് ശരിയാണെന്നു 
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മന്വിധിയോടു 
കൂടി സംഗതികള് തങ്ങള്ക്കനുകൂല 
മായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു്”"” .നെ 

സ്കോറിന്െറയം അറിയോസിനന്െറ 

യം അനുയായികള്ക്കും പായാവ. 
ന്നതുപോലെ ചപ്പുവിക്കിലിയുടെ 

അഭിപ്രായങ്ങളിലും പി 
ടുണ്ടെന്നു ബ. അ ച്ചന് ““ന്ലിഷ്പക്ഷ 

ബാദ്ധധ്യഃ” ആലോചിച്ചതിന്െറ ഫ 
ലമായി അനുമാനിക്കുന്നു. അച്ചനെ 

പ്പോലെ നിഷ് പക്ഷബ്യദ്ധ്യാ ആ 
ലോചിച്ചു നമ്മുടെ സഭയ്ക്കു നേരിട്ടി 
രിക്കുന്ന ദൌാര്ഭാഗ്യാവസ്ഥയ്ത്കു പരി 
ഫാരം തേടണമെന്നുള്ളുതാണു”് ച 
ര്ച്ചുവിക്കിലിയ്യടെയും ആഗ്രഹമെ 

ന്നു പറയ്യമ്പോള് അതു വിശ്വസി 

ക്കണമെന്നപേക്ഷയ്യണ്ട്. ഞങ്ങള് 
എഴുതിയ 'മുഖലേഖനത്തില് കാതോ 

ലിക്കാപക്ഷത്തിനെറ നിലപാടില് 
അവര് ആധാരമായി കാണുന്നതത്വ 

ങ്ങളെയ്യം ന്യായങ്ങളെയയം വിശദി 
കരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുദ്ദേശം.അവ 

മനസ്സിലാക്കുവാനോ മാനിക്കുവാ 
നോ ബ. അച്ചന് വേണ്ടവണ്ണം പ 

രിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നുപറയുന്നതു ഖേ 
ദപൂ മാണു. സ്പപ്പിംകോടതാിയയ 
ടെ വിധി പ്രഖ്യാപനംനേടന്നതി 

നെറശേഷം ചിങ്ങവനം മാര്അ 
പ്രേംസിമ്മനാരിയില്വച്ചു പാത്രി 
യക്ക സ് പക്ഷം നടത്തിയ ഒരുയോ 
ഗത്തില് പ്രകടിപ്പിക്കല്പെട്ടുകണ്ട 
വില ആശയങ്ങള്, വിണ്ടും ചില 
കേസ്വകളിലേക്കും വിരുദ്ധതയിലേ 
ക്കം നയിക്കുന്ന നയരൂപവല്ക്കര 

ണമാണോ എന്നു് ആശങ്ക തോന്നി 
യതുകൊണ്ടട് എഴുതിയ ഒരു ലേഖ 
നമാണ് ഞങ്ങള് മുമ്പ്യ പ്രസിദ്ധ 
പ്പെ ത്തിയതു”്. വസ്തൃക്കളോ കെട്ടി 
ടങ്ങളോ അല്ല വിശ്വാസസ് 
തൃങ്ങളാണു' നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിക്കു 
ന്നതെങ്കില് അവയെ കേസ.കള് 
കൊണ്ടും പരസ്റസറരവിദ്വേഷപ്രകട 
നങ്ങള് കൊണ്ടും പരിരക്ഷിക്കേണ്ട 
താണെന്നു “സ്യവിശേഷ'താല്ലര്യമ 

ആള ബ:അച്ചനെപ്പോലെയുള്ള വര് 

പരിഗണിക്കു കയില്ലെന്നു വിശ്വസി 
ക്കിന. തങ്ങള് അചത്ചലമായി വി 



വാഗാസ്തപരമായ്തു 1൭ 

ത്ദളെയ്യം 2൭൮ കെ പ്പിടി ദഒമ്പോ 

. അവമാതതമാണു് നമ്മുടെ തത്വ 

സംഫഹോിരയില് ഉള്പ്പെട്ടന്നതെന്നു 

ഭാഥികമായി ചിന്തിക്കുകയ്യ, വൈ 

രാഗ്യപുവ്വംഎന്തധര്മ്മമാര്ഗ്ഗങ്ങളും 

സ്വികരിച്ച് അവയെ സ്ഥാപിക്കു 

൮്വാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു 
ക്രൈസ്തവമായിരിക്കയില്ലല്ലോ. “ജി 
വിതത്തില് യാതൊരു പ്രമാണവ 

മില്ലാതെ ഇല്ലിത്തലസിദ്ധാന്തസ്വി 

കരിച്ചവരുന്ന'"വരെന്നു ബ.അച്ചന്൯ 
മുദ്ര യടിക്കുന്നവരല്ല, വ്ൃതിപക്ഷ 

ത്തെ ന്യായങ്ങളെയയം തത്വങ്ങളെ 
90 ധര്മ്മബോധത്തെയും മനസ്സി 

ാന് ശ്രമിക്കുന്നത്. അബ്ദേ 
ൽ... പാത്രിയക്കിസിനെ ഇ 
വിടെ വത്ത്തി കാതോലിക്കാസ്ഥാ 
പനവ്യംം ആ വഴിക്കുള്ള അപ്പോ 

സ്ന്യോലിക പിത്തുടര്ച്ചയയം നിര്ബ്ബ 
ന്ധിച്ച വാങ്ങിയതില് അനിതിയും 
വിശ്വാസലംഘനവ്യം ദര്ശിക്കുന്ന 
ബ. അച്ചന നിഷ്്വപക്ഷബ്യദ്ധ്യാ 
ആലോചിക്കുമ്പോള്, തൃക്കിസ്യല് 
ത്താന്മ് ട00 തുക്കിപ്പവന് നല്കി 

രാഷ്ട്രിയസ്വാധിനവ്യം ആനുകൂ 
ല്യവ്യം സ്വപക്ഷത്തേക്കു സമ്പാദി 

ച്ച സൃയന്നഫദോസിനെറ ഗത്യന്തര 
മില്ലാത്ത പിന്തുണ ആജ്ജിച്ചതി 
നെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരുധര്മ്മ 
രോഷവ്യം പ്രദര്ശിപ്പിക്കാത്തതെ 
ന്താണെന്നു ഞങ്ങള് ചോദിക്കുന്നതു 

ചര്ച്ചവിക്കിലിയില് പക്ഷപാതി 
ത്വവ്യം സ്വയം നിതികരണശാധ്യ 

വ്യാ ആരോപിക്കുന്ന ബ. അച്ച 
നെറ നിഷ്പക്ഷതയെ ആദരിച്ചു 

കൊണ്ടാണെന്നുപറയുമ്പോള്വിശ്വ 

സിക്കണം. കാതോലിക്കാപക്ഷത്തി 
നെറ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമറിയാതെ 

“ [ടടദല൦ 1:95/5൩൬൩ 1൨൧൦൧൨൭൫ 
എന്നു ഒരു ആഗഗ്ലിക്കന് ചരിത്തകാ 

രന് എഴുതിയതിക്നിന്നാണ് ഈ 
വസ്തുത ഞങ്ങള് ഉദ്ധരിക്കുന്നതു”. 
വട്ടശ്ശേരില് മാര് ദിവന്നാസ്യോസ് 

മെത്രാപ്പോല ത്തായെ മറെറാരു കാ 

രണവ്യം കാണാതിരുന്നിടം കൈവി 

റയ ലുണ്ടെന്ന് കാരണം പാഞ്ഞു മു 

ടക്കിയ ആ കല്ലനയെപ്പററി ബ: അ 

ച്നു”എന്താണു് ഒരു നിതിബോധം 

തോന്നാത്തതെന്നു സ്വയം ആലോ 
ചിക്കുമോ? പരുമലത്തിരുമേനി, 

പുലിക്കോട്ടില് തിരുമേനി, മുത 

ലായവരുടെ സമകാലിനനായിരു 

ന മൃരിമറതത്തു ഈവാനീയോ 
സ്റ് റ) അമേനിയ്യം, അതവാറി 

ബ് ദ2ഥമാബാവായടഴൊ്്ടക്കു അനി 

നിപരമാണെന്നു കല്പന പുറപ്പെട 

വിച്ചത്ത് ബ. അച്ചനു കണ്ടിട്ടില്ലാ 
യിരിക്കുമോഴ”” ഇല്ലിത്തല സിദ്ധാന്ത 

മനുസരിച്ച് അച്ചന് കക്ഷിമാറണ 
മെന്നല്ല ഞങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടന്ന 

തു്. ധര്മ്മബോധവ്യം നതിപരമാ 

യ വിധികളും, ഏകപക്ഷിയമായി 
പൃവര്ത്തിക്കാതിരുന്ന് രണ്ടപക്ഷ 
ങ്ങളിലും ന്യായങ്ങളും, നിതിബോ 
ധവ്ൃയംദര്ശിക്കുവാന് കഴിയം. ഞങ്ങ 
ടെ മുന് ലേഖനത്തില് പാത്രിയ 
ദ്രീസൃപക്ഷം കാണണമെന്നാഗ്രഹി 
ച്ച മറു പക്ഷത്തെ ചില ന്യായങ്ങ 

മും ആധാരങ്ങളും, ബ: അച്ചനെ 

പ്പോലെയുള്ള ആദര്ശവാദികള് അ 
റിയണമെന്നു വിചാരിച്ച് എഴുതി 
യതാണു്. അബ്ദേദ്മിശിഹാ 
ബാവായ്യം അബ്് ദുള്ളാബാവായയം 

തമ്മിലുകത്ളൂ സിനിയര് ജൂനിയര് നി 

ല വിശദികരിച്ച ചര്ച്ച്വിക്ലി 
ലേഖനം ഭംഗിയായില്ലെന്ന് ബബ: 
അച്ചന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് കാ 
തോലിക്കാപക്ഷത്തു് ആയതുകൊണ്ട് 

അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെന്ന് ബ;അ 

ച്ചന് വിചചാരിച്ചുിരിക്കാം. ബ: കോ 
നാട്ട് ഏബ്ബഹാം കത്തനാര് മനോ 

രമയില് ഇന്നത്തെ പത്രത്തില് പ്ര 
സിദ്ധപ്പെട്ടത്തിയിരിക്കുന്ന ലേഖനം 

ബ: കെ. ഒ. തോമ്മസച്ചനെറ നി 

ഷ്പക്ഷപരിചിന്തനത്തിന് വിഷ 
യമാക്ുമൊ? അദ്ദേഹം സ്വറിയാനി 
സമുദായ ക്കേസില് അഭിമാനമൂര്ത്തി 

യായിരുന്ന സി. ഒ൭.കുയ്യനെറ കൂടെ 

പാത്രിയക്കിസൃപക്ഷത്തിനെറ അ 
നിഷേധ്യനേതാക്കയാരായിരുന്ന ര 
ണ്ട് ട്രസ്ത്റികളില് വൈദികടസ്ത്കി 
സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പരേത 
നായ കോനാട്ട് മാത്തന് മല്ലാനവര്൪ 

കളുടെ ഏക പുത്രനാണെന്നും, പാ 
മ്പാക്കുടയുളള സൃപ്പസിദ്ധമായ സ. 
റിയാനി ലൈബ്ബറിയയടെയം, ഗ്രന്ഥ 

ങ്ങകടെയ്യം പിത്തുടര്ച്ചാവകാശിയാ 

ണെന്നും, ഇന്നും പാത്രിയര്ക്ക സൃ 

പക്ഷത്തെ പ്രാമാണികനായ വൈ 

ദികനാണെന്നും ബ: തോമ്മസ്സ്റ ച്ച൯ 

സമ്മതിക്കുമല്ലൊ. അദ്ദേഹം പറയു 

നതില് കൂട്ടതല് ഒന്നും ആ കായ്യ 

ത്തില് ഞങ്ങള്ക്കു പറയവാനില്ല. 

അ മ്പതുകൊല്ലം കാതോലിക്കാപക്ഷ 
ത്തിന് പട്ടത്വനൃനതയയണ്ടെന്നുത്ളൂ 

നില എടത്തിരുന്നവര്, അഭിമാന 

പൃുവയം മറവപക്ഷത്തേയ്ക്കു ചേരാനു 

൭ള സാകയ്യം കേസില് വിജയികളാ 
യ കാതോലിക്കാപക്ഷം സ്പ ഫ്മീക്ക 

ത പറത്തുള്ളവറം ശ്" ഉന്നയ 
ച്ചുകണ്ടു. പാത്രിയക്കീസ,പക്ഷാ 
ആവശ്യപ്പെടന്ന റിന് സമ്മതിക്കുക 
യാണെങ്കില് മറുഭാഗത്തുള്ള വര് വി 
ശ്വസിച്ചു അദരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്ന തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കുവാനിട 
വരുത്തരുതെന്നും പാത്രിയര്ക്കീസ്ം 
പക്ഷം ചിന്തിക്കേണ്ടതാവശ്യമല്ലെ? 
പട്ടത്തിന് സൃ സതയ്യണ്ടെന്ന് വിശ്ച 
സിച്ചതില് അന്തര്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന 
അഭിമാനക്ഷതത്തിനാണു് പരിഫാ 
രമാവശ്യപ്പെടന്നതെന്നോ ക്ക ണമ, 
അതായതു” അമ്പതുകൊല്ലമായികാട 
താലിക്കാപക്ഷത്തുനിന്ന അഭിവന്മ്യ 
തിരുമേനിമാര് കൂദാശകളും, ദിവ്യ 
കര്മ്മങ്ങളും നിര്വഹിച്ചതെല്ലാം 
തെററിപ്പോയെന്നു പരോക്ഷമായി 
ഏററു പറയണമെന്നുള്ള താണ് ആ 
ഡിമാന്ഡി ല്, അന്തര്ഭവിച്ചിരിക്കു 
ന്നതെന്നു പാത്രിയര്ക്കിസൃയപക്ഷം 
ചിന്തിക്കുമോ? അങ്ങനെയൊരു തെ 
റററ്യഥാത്ഥമായി ഉണ്ടെങ്കില് കാ 

തോലിക്കാബാവാതിരുമേ നി യൊ, 
മററുളളതിരു മനിമാരോ, അതു് ഏ 
റുപറയയുകയാണു് ദൈവതിരുയ 
ന്നിധിയില് ഉത്തമമായിട്ടളള ക്രി 
സ്ത്രിയമാരഗ്ഗം.അങ്ങനെയെരകുററം ] 
ആ പക്ഷത്തുണ്ടൊ എന്നു നിഷ്പ  " 
ക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ബ.അച്ചനെ ു 
പ്പ്യോലെയുളളവര് സത്യസന്ധമായി 
ആലോചിക്കേണ്ടതാണോ? പൂവ്ൃച 
രിത്രം പാത്രിര്ക്കീസപക്ഷത്തിനി 
ഷ്ടമൊ ആവശ്ൃയമൊ ഉള്ളിടം മു 4 

തല് ആലോചിച്ചാല് മതിയൊ? 
അബ്്ദേദമിശിഹാ ബാവായെ, അ 
ധികാരഭ്ൂഷ് ടനാക്കിയതു മുതല് ച 

രിത്രം ഒന്നു വായിച്ചുനോക്കണ്ടത 
ല്ലേ? കാതോലിക്കാപക്ഷത്തു 
ള്ള വര് എഴ്തിയ പുസ്തകങ്ങള് നോ 
ക്കണ്ട.നിഷ് പക്ഷരായ വിദേശ ച 
രിത്രകാരന്മാറ രേഖപ്പെട്ടത്തിയിട്ട 
ളൂളൂ വസ്തരര.തള് ആണ്ട്, അബദുള്ളൂ 
ബാവായടെ സ്ഥാനാരോഫണത്തി 

നെറ പിന്നില് വത്തിച്ച സംഭവ 
ങ്ങള്. പരമാത്ഥത്തില് മലങ്കരസഭ 
അന്നു” നിതിയ്യടേയയം ധാര്മ്മത്തി 
നെറയ്യം വശത്തു നില്ക്കാതിരുന്ന 
തിനെറ തെററും അതിന്െറ ദുരന്ത 

ഫലങ്ങളും നാം വേണ്ടുവോളം അനു 4 

ഭവിച്ചു. ഇനിയും അനുഭവിക്കണ 

മൊ? ബ: കോനാട്ടച്ച൯ ഉത്തര 

വാദിത്വപൂര്വ്വം ച്യണ്ടിക്കാണിക്കു 

ന്ന പരമാത്ഥങ്ങള് ബ. കെ.ഒ. തോ 

മ്മസ പ്പനെ പ്പോലെയുള്ള വര്പഠി 

ചര് ച്ച് വീക്കിലി 



നിയും ബ. അച്ചനെ ക് 

പറയുന്നതുപോലെ അന്ത്യോഖ്യാ 

ബന്ധം വേര്പെടത്തിക്കൊണ്ടല്ല 

അബ്ദേദ്മിശിഫാ പാത്രിയക്കി 
സബാവാ മലങ്കരന്ത്ക് കാതോലിക്കാ 

സ്ഥാപനം നല്കിയതു”. സറിയാ 
നിസഭയിലെ രണ്ടു പ്രാദേശിക വി 
ഭാഗങ്ങള് ത്യണെങ്കിലും ആദ്ധ്യാത്മി 
കമായ എല്ലാ സമ്പര്ക്കങ്ങളും നില 
നിറുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി 
ആയിരുന്നു അതു്. ലാകികാധികാ 
രവം മുടക്കും സാധിക്കയില്ലെന്നല്ലാ 

തെ, പാത്രിയര്ക്കിസിന്് മലങ്കര 
സുന്നഹദോസില് അതിപ്രധാനമാ 
യ ഒരു സ്ഥാനം എ. എം. അക്കാഭ 

രണഘടനയില് തന്നെ വ്യവസ്ഥ 

ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. 

ഈയിടെ പ. കാതോലിക്കാ ബാ 
വായെ സന്ദര്ശിച്ച പാത്രിയര്ക്ക 
സൃപക്ഷത്തെ ചില മാന്യ വൈദി 
കരോട്ട്, എ.എം. അക്കം ഭരണ 

ഘടന വായ്യിച്ചുനോക്കാന് ആവശ്യ 
പ്പേട്ടുകൊണ്ടു അതിന്െറ പ്രതികള് 
നല്കുകയുണ്ടായി. ““മലങ്കരസ്സു കാ 

തോലിക്കാസ്ഥാപനവും, സ്വാത 
ന്ത്ര്യവ്വം നത്കിയ പ. പാത്രിയക്കി 

സൃ, ബാവാ അതന്ത്യോഖ്യാബന്ധം 

' വേര്പെട്ടത്തരുതെന്നു കല്ലിക്കുകയ്യം 
രേഖപ്പെടുത്തുകഷ്യം ചെയ്തിട്ടന്ടെന്നും 

നമുക്കാവശ്യമുള്ളതു മാത്രം എടുത്തു 
കൊണ്ട് മറേറ കല്പന തിരസ്ക്ഷരി 

ന്നതു, നമുക്കനുഗ്രഫപ്രദ മല്ലെ 

ന്നും"” തിരു “മനി ക 
അറിയാനിടയവയി എ. എം. 
ക്കം ഭരണഘടനയില് ആ ത, 

യെ ആദരിച്ചു വ്യവസ്ഥകള് ചെ 
യ്്കിട്ടണ്ട്. ബ. കോനാട്ടച്ചന് പറ 
യയന്നതുപോലെ പാത്രിയക്കിസ്ബാ 

വാ തിരുമേനിയുടെ അംഗികരണം 
ലഭിക്കുന്നതു് ആകമാന സൃറിയാനി 

ക 

റ് 

സഭയയമായുമകൂള ബന്ധത്തിനും സമ്പ 
ക്ത്തിനും ആവശ്യമാണെന്നു കാ 
തോലിക്കാ പക്ഷത്തിനറിയാം.അതു് 
ലഭിക്കുന്നതിനു പ. കാതോലിക്കാ 
ബ.വാതിരുധമനിയ്യം, കാതോലിക്കാ 
പക്ഷവയം എത്ര തവണ രയാറായി 
യെന്ന് ര ങ്ങടം രി 

൪ ത്രമറിയാവുന്നവക്കറി യാം.താഗ്ര സി 
ലെകാതോലിക്കോസ്യം, അന്ത്യോ 
ഖ്യാപാത്രിയര്ക്കിസ,ംതമ്മില് ഉള്ള 

ബന്ധത്തെപ്പററി ബാര് എബ്ായ 
എഴുതിയ കാനോനിത് വ്ൃക്തവും 
വിശദവ്യമായി പറുയ്യന്നുണ്ടല്ലൊ. 
ആ വൃവസ്ഥകളിരു നിന്നു പുറകോ 

ട്ടപോകാന് ഇരുപ താം നൂററാണ്ടില് 
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സ് ₹  ആ്്കറ്ധ്ഡലെ സമാധാനം 

(ജോജ്ജു് വള്ള ക്കാലില് ബി. ഏ. ബി. എത.) 

സഭാസമാധാനത്തെപ്പററി ഫാ 

ദ൪ കെ. ഒ. തോമസ് എം. ഒ. 

“കേരള ഭൂഷണ "ത്തില് എതിയിട്ടളുളൂ 

ലേഖനം സശ്രദ്ധം വായിക്കയയണ്ടാ 
യി. കഴിഞ്ഞ അനേകവര്ഷങ്ങളാ 

യി ഇത്ര ആത്മാത്മതയോടെ ഒരഭി 

പ്രായം സഭാസ്ന്േഫികളായ അധി 
കമാരും രേഖപ്പെടടത്തിയിട്ടണ്ടോ എ 

ന്നു ഞാന് സംശയിക്കുന്നു. പ്പസ്തത 

ലേഖനത്ത്മിലെമിക്കുവാറം എല്ലാകാ 

യ്യങ്ങളോട്ടം ഞാന് പൂര്ണ്ണമായി 

യോജിക്കുന്നു. എന്നാല് ഒന്നു രണ്ടു 
കായ്യയങ്ങള് അത്ര നിഷ്പക്ഷമായി 

ചിന്തിച്ചിട്ടണ്ടോ എന്നു ആലോ 

ചിക്കേണ്ടതാണ്. ലേഖനത്തിനെറ 

ഏതാണ്ട് അവസാനഭാഗമായി 

പക്ഷേ ആ നല്ല കായ്യത്തിനുവേ 
ണ്ടി സ്വികരിച്ച മാര്ഗ്ഗം ക്രിസ്ത। 
യമായിരുന്നില്ല എന്നു നാം സമ്മ 
തിച്ചേ മതിയാകു”” എന്നു പറഞ്ഞി 
ടടള്ളതു ചിന്തനീയതേന്നെ. ഈ അ 
വസരത്തില് എനിക്കു ച്യണ്ടിക്കാ 
ണിക്കാനുള്ളത്ര്, ബഹുമാനപ്പെട്ട 

കോനാട്ട മല്ലാനച്ചന് 7908 ധനു 

90--ാംന-ം അബ്ദേദ്ദ് മ്ശിഹാ 
ബാവായ്യടെ പേക്കയച്ചുകൊട്ടത്ത 

വ 

ആരും ആവശ്യപ്പെടുടകയില്ലെങ്കി൯ 
പാത്രിയക്കിസൃ ബാവായുടെ അം 
ഗികരണത്തിനു്”് വിഘാതമായി നി 
ല്ക്കുന്നതെന്താണെന്നു”് ബ. കോനാ 

ട്ട ച്ചനന്െറ ലേഖനം വായിച്ചശേഷ 
വും പാത്രിയക്കിസ, പക്ഷത്തുള്ള സ 
മാധാനകാംക്ഷികള് ചിന്തിക്കണ 
മെന്നഭൃത്ഥിക്കുന്നതു”് സമാധാന 
ത്തിന് ”* അധരസേവനം'' മാത്രം 
നതകുന്നതിനാണെന്നും് വിചാരി 
ക്കരുതെ. ബബ. കെ. ഒ. തോ 
മ്മസച്ചു൯ നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന 
“പോലെയോ മറേറതെങ്കിലും വിധ 
ത്തിലൊ പരസ് പരസ്വികരണത്തി 
റ് തയ്യാറാകുകയാണ്” ഇന്നു നാം 
അനുഷ്ടിക്കേണ്ട പ്രഥമകത്തവ്യൃമെ 
ന്ന് ഞങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്നു. ബ. 

കോനാട്ട ച്ചനെെറ ലേഖനത്തില് ഉദ്ധ 

രിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹസാഹഫൂുദ 

പാരമ്പയ്യം ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രിയ 

ക്രി.സബാവ ഷ്ക്ക് പിത്തുടര്ച്ചാവകാ 

ശവഴി ലഭിച്ചിരിക്കുമെന്നും അദദ്ദ 
ഫം അതിനു സന്നദ്ധമാകണമെ 

നുമാണ് ഞങ്ങള് വിനീതമായി 
അധവക്ഷിക്കുന്നതൂ്. 

അബ്ദുള്ളാബാവാ 

പരത്രോസ് പാത്രിയര്ക്കീസ് ബാ 
വായോടൊന്നിച്ച് മലങ്കര വന്ന 

പ്പോഴും, ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെട്ടപ്പി 
ല് പാത്രിയര്ക്കീസാകാന്൯ സാധി 

ക്കാതെ വന്നപ്പോള് സഭയില്നിന്നു 
വിട്ട നിന്നതുഃ മററും ചിന്തിക്കു 

മ്പോള് പിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പാത്രിയക്കാ തെരഞ്ഞെട്ടപ്പില് അ 

ദേഹവും അനുയായികളും അക്രൈ 
സ്തവമായി ന 
സമ്മതിക്കാതിരിക്കാന് 
ആകെക്ൂടെ നോക്കുന്നതായാല് ക 
ധിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് സഭയില് നട 
ന്നിട്ടളള വ്യവഹാരങ്ങളില് ഇരു 

കക്ഷികളിലേയ്യം എത്ര തന്നെ ഉ 

ന്നതന്മാരായ വ്ൃക്ഷികള്പോലുമം 
സഭയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജു 

നങ്ങളുടെ പേരില് അവരവരുടെ 
കാര്യസാദ്ധൃതകള്ക്കായി എത്ര 
എത്ര കള്ളുരേഖകള് ഉണ്ടാക്കയ്യംം. 

കളളസവക്ഷി പറകയയം ചെയ്തി 
ടണ്ടെന്നു പറയുന്നതില് യാതൊരു 

അതിശയോക്കതിയ്യമില്ല. ഇനിയ്യമെ 
ങ്കിലും പരമാത്ഥതയോട്ടകൂടി എല്ലാ 
കാര്യങ്ങളും നിഷ പക്ഷമായി തുല 
നാ ചെയ്തു ദൈവതിരുനാമമഫഹഫ 
ത്വത്തിനായി വേണ്ട പരിഹാരം 

കണ്ടപിടിക്കുന്നതിനു സഭാസ്നേ. 

ഫികള് ശ്രൃദ്ധിക്കേണ്ടതാണു്.' എ 
നിക്ക് ഈ അവസരത്തില് ജയി 
ച്ചുനില്ക്കുന്ന കാത്ോോലിക്കാഭാഗ 

ത്തെ നേതൃത്വത്തോടായി പറയാന 
ളളതു” ശാമക്കാരുടെ കയ്യിത്നിന്നും 

സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിയതിനുശേഷം 
മറുഭാഗത്തെ നേതൃത്വത്തിന്െറ കു 

ററങ്ങളും കുറവൃകളും കണ്ടുപിടിക്കു 
യല്ലാ വേണ്ടതെന്നും, നമ്മുടെ മാം 
സത്തോട്ടമാംസവും, രക്തത്തോട 

രക്തവുമായിരിക്കുന്ന മറുഭാഗത്തെ 
അനേകായിരം കറയററ സ്റിയാ 
നിസഭാഗേങ്ങളുടെ വികാരത്തെപ്പു 
റമി ചിന്തിക്കണമെന്നും അഭിമാന 
ത്തോട്ടകൂൂടി അവര് നമ്മോടൊന്നു 

ചേന്ന മുനപോട്ടപോകാനുള്ള ആ 

എഴത്താണ്ഞ്. 

ന്തരിക്ഷം സ്പൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്കു്മ 
ലങ്കരസഭയുടെസ്വാതന്ത്രത്തിനുഹാ 
നിവരുത്താതെ എന്തെങ്കിലും വിട്ട 
വിഴ്ച ചെയ്യുന്നതിനുളള മഹാമന 
സ്ക്കതയുണ്ടാകണാ എന്നുമാണു.$ 

(്ശേഷാ 9-ാംപേജി 0) 
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ര ല് പ ര്യ യ്യ ൫൦ മട്ചചു 

(എം. കുര്യനു) 

ഒരു 

സിരകളിലുടെ 
ക്കുന്ന രക്തം പത്തിനും പതിനങഞ്ചി 

സാധാരണ മനുഷ്ൃയഒ ൯൨ 

ഒഴകിക്കൊണ്ടിരി 

നും ഇടയ്ക്കു പൈന്൯റു കാണു. വള 

രെ പെട്ടെന്ന്, കാര്യക്ഷമമാംവി 
ധം പുതു രക്താ ലഭിച്ച കൊണ്ടിരിക്കു 

ന്നതിനാൽ കുറച്ചൊക്കെ രക്തം ന 

ഷ്യപ്പെട്ടാല്ാ വലിയ അപകടമില്ല. 
വ ം പകുതിയോടടുത്തു നഷ്യപ്പെ 
ട്ടാല് അപകടമാണ്, സൂക്ഷിക്കണം. 

ആത്തരികമോ ബാഹൃമോ ആയ 
രക്തസ്രവത്താല്, വളരെ അധികം 

രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷാ, വേറെ 

രക്തം പകരമായ ശരീരത്തിനു നല് 
കിയേ മതിയാവു. 

ശരീരത്തിനകത്തെ രക്തം നി 
രമ്മിക്കുന്ന “ഫമാക്ൃറികള്"" വളരെ 

സമത്ഥമാണെന്നു വരുകില്ലം, 
അത്രയധികം രക്തം വെട്ടെന്നു് 
പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജോലി അവയെ 

ക്കൊണ്ടു നിര്വ്വഹിക്കാന് സാധ്യമാ 
യി വരില്ല. 

മനുഷ്ൃചരിത്രത്തിനെറ ആരംഭ 
കാലം മുതല്തന്നെ, നഷ്ഠപ്പെട്ട രക്ത 
ത്തിനു പകരം വെളിയില് നിന്ന് 
രക്തം ശരീരത്തില് പ്രവേശിപ്പിക്കു 
ന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നുവന്നി 
രുന്നു. 1914-15 ലെ ലോകമഹാ 
യൃദ്ധകാലത്തൂാണു”് അതു സംബന്ധ 
മായി കാരൃഭ്ഷമമായ രീതി കണ്ടു 
പിടിച്ചത്. അതു പിന്നീട്ട് കൂട്ടത 
ല് കൂടതല് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില് 
പരിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടകൊണ്ടിരുന്നു. 
ഇന്നു് രക്തഭാതാക്കളും ““രക്തബാ 
ജംഃ"കളും സര്വസാധാരണമായി 
ത്തിന്നിട്ടണ്ടെന്നു പറയാം. 

മനുഷ്യരക്തം വ്രധാനമായി നാ 

ലയ ഗ്ര,പ്പ,കളായി തിരിച്ചിട്ടണ്ട്. 
ഒരാളുടെ രക്തം മറെറാരാള്ക്കു ന 
ല്കണമെന്നു വരുകില്, രണ്ടും സ 
മാനഗ്ര,പ്പ,കളില് പെട്ടതായിരിക്ക 
ണം. പരിശോധിച്ച അക്കാര്യം മന 
സ്റ്റിലാക്കിയതിനു ശേഷമേ രക്തമ 
നല്കൂ. ദാനം ലഭിക്കുന്ന രക്ത വ 
ളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിശോധി 
ച്, തരംതിരിക്കുന്നതാണു്. ഒരുമ 
നുഷ്ഖൃസ്, അയാളടേതീല്നിന്നു വി 
ഭിന്നമായ ഗ്ര. പ്പില്പ്പെട്ട രക്തം ന 
ല്കുന്നപക്ഷം, രണ്ടുതരം രക്തവും ത 

1 

മ്മില് ശരിയായി കലരുന്നതല്ല. അ 
നിന്െറ ഫ്മലമായി, ഉദ്ദേശിച്ച പ്ര 

യോഷനം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നും 
“രക്തബാങ്കി'"നെര പ്രവത്തനം 

വളരെ വിസ്മയനിയമായി തോ 
ന്നാം. ധാരാളം രക്തം ശരീരത്തി 
ല്നിന്നു നഷ്യപ്പെട്ടകഴിഞ്ഞാല്, ഏ 
ററവും അത്യാവ്ശ്യമായി' വേണ്ടതു് 
രോഗിയയടെ സിരകളിലെ രക്തത്തി 
ല് രക്തനിരു് (പ്ളാസ്മ-രക്ത 
ത്തിലെ ദ്രാവകവിഭാഗഠു) പ്രവേശി 

പ്പിക്കുകയാണെന്നും, രക്താണുക്ക 
ളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയല്ലെന്നും ക 
ണ്ടപിടിക്കപ്പെട്ട. ഈ കണ്ടുപിട്ട 
ത്തം “രക്തബാങ്കി "ന്െറ വളര്ച്ച 

യെ സഹായിച്ചു. സിരകളിലെ ര 
ക്തനിരിന്െറ അളവു വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു 
ഗിഞ്ഞാല്, രോഗിയയടെ രക്താണു 

ഫാക്ടറികള് ഉഷാറില് പ്രവത്തിച്ചു 
തുടങ്ങും. രക്താണുക്കള് ധാരാളമാ 
യി ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടകയം ചെയ്യം. 

ദാനമായ! ലഭിക്കുന്ന രക്തത്തില് 

നിന്ന് രക്താണുക്കളെ മാററി, ര 

ക്തനീരു - ഉണക്കി പൊടിയാക്കി 
സൂക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള ആശയാ അങ്ങ 
നെ ലഭിച്ചുതാണ്ട്. പാല്പ്പൊടി 

ടിന്നുകളില് ലഭിക്കുന്നതിനോടുട.സ 

ദുശമാണത്ത്. സാധാരണ രക്തം, 

രക്താണുക്കള് മാററി, ഉണക്കി സു 
ക്ഷിക്കാത്തപക്ഷം, കട്ടപിടിച്ചു പ്ര 
യോജനരഹഫിതമായിത്തിരും. 

കഴിഞ്ഞ യുദ്ധകാലത്ത് രക്തനി 
രു ഉണക്കി ദുരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് 
കൊണ്ടുപോയി, അപകടത്തില്പെ 
ട്ട വളരെയധികാ രക്തം നഷ്യപ്പെട്ട 
പട്ടാള ക്കാരുടെ ജിവന് രക്ഷിക്കാന് 

ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 
ഉണക്കിയ രക്തനിരു്, ആവശ്യം 

വരുമ്പോള്, വെള്ളത്തില് അലിയി 

ച്ച് പട്ടാളക്കാരന്െറ സിരകളിലേ 

ക്കു കുത്തിവയ്ത്ുകയാണ്. അങ്ങനെ 

നല്കുന്ന രക്തനിത്, രോഗിയയടെ 

രക്താണുഫാകടറികളിലെ പ്രവത്ത 
നം തുടരാന് പ്രപോത്സാഹനാ നല് 
കുന്നു, രക്തപ്രവാഹം സാധാരണ 
ഗതിയില് തുടരുന്നതിന് അതു സ 

ഹായിക്കും. 

രക്തം കുറയുമ്പോഴണ്ടാകുന്ന ഒര 
വസ്ഥത്ത്രാണല്ലൊ നാം വിളരച്ച 

(അന്താ ൨൬ ന്ന ഴ് 

അതെൌെന്തെങ്കിലും മുറിവോ അപകട 
മോ പററിയതിന്െറ ഫലമായിരി 
ഗണൈമെന്നില്ല. ശ്വേണരക്താണു 
ധ൭ള് നിരമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള. ““ഫാക്ട 

റിയയുടെ പ്രവത്തന ദാര്ബ്ബല്യമാ 
ണതു” കാണിക്കുന്നതു”. രക്ത നി 
രമ്മാണത്തിനു് അത്യന്താപേക്ഷിത 
മായ പദാത്ഥങ്ങള് ആവശ്യത്തിനു 
ലഭിക്കായ്കയായിരിക്കണം അതി 
നന്കാരണം.ഇരുമ്പിന്െറ അംശം വ 

ളരെ കൂടടതലുള്ള ഭക്ഷണപദാത്ഥ 
ങ്ങളും ഓഷധങ്ങളും ലിവര് എക് 
സ്ത്രാക്ററും നല്കി, ഈ കുറവ പ 
രിഹരിക്കാവുന്നതാണു്. 

ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ (വൈ 

ററ് കോര്പ്പസില്) നീര്മ്മാണയ 
നത്രാ ദുരബ്ബലമാണെന്നു വരുകിത്ം 
രോഗത്തെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുന്ന വെ 
തത്ത “കാവല് ഭടന്മാര്" ശരീരത്തി 
ന് ആവശ്ൃത്തിനുമാത്രം ലഭിക്കാ 
തെ വരും. ആ സ്ഥിതിയില് ഒരു 

ചെറിയ മുറിവയ,പോല്ുഭ അപകടക 
രമായിത്തിരാം. കാരണം ശരിര 
ത്തിത്നിന്നുപുറത്തുപോകുന്ന രക്താ 

കട്ടിയാകാ൯ വിസമ്മതിക്കുകയാല് 

രക്തസ്പവം തുടര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കാ 
ന് സാദ്ധ്ൃയതയ്യണ്ട്. ഇതു വളരെ 
ചുരുക്കമായേ സാഭവിക്കുന്നുള്ളവെ 
ന്നതു” ഒരാശ്വാസമാണ്. 

സാധാരണഗതിയില്, ശരീരത്തി 
ത്നിന്നു രക്തം പുറത്തുവന്നാല് അ 
തു കട്ടിയാകുന്നതു നിങ്ങള് കണ്ടിട്ട 
ഞ്ടല്ലൊ. അങ്ങനെ കുട്ടിയാകുന്നതു 
കൊണ്ട് മുറിവ്യകള് അടഞ്ഞ്, ര 

ക്തം അധികം നഷ്ടമാകാതിരിക്കും. 
രക്ത പര്യ യനത്തെ പ്പററിയുള്ള 

അറിവ, വച്ചുകൊണ്ട്, ആധ്യനിക 
വൈദ്യശാസ്ത്രം ആവിഷ്ക്കരിച്ചി 
ട്ടുള്ള. ചികിത്സാസമ്പദായങ്ങളാ 
ണ്ട് സിറങ്ങളും വാക്സിനുകളും കു 
ത്തിവത്തുത. 

ഏതെങ്കിലും രോഗം പിടിപെട്ട 
മൃഗങ്ങളില് നിന്നെട്ടക്കുന്ന ഒരു സീ 
റം, ആ രോധോത്തിനെതിരായി സമ 
രം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ആ മൂഥ, 
ങ്ങളുടെ രക്തത്തില് സജ്ജികരിച്ച 
'സംരക്ഷകന്മാരെ'ഉള്ക്കൊള്ളന്നതാ 

ണ്ട്. ആ സിറ ഒരു മനുഷ്യന്െറ 
ശരിരത്തില് കുത്തിവയ്ത്കുമ്പോള്, ആ 
തിനകത്തെ “സംരക്ഷകന്മാര്', ശത്രു 
വിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിലേ 
ത് സന്നദ്ധരായി അണിനിരന്നു ക 
ഗിയ്യം. ു 

വാക്സിനെറ ധര്മ്മം മരെറരാ 
ന്നാണ്ട്. നാം ഏതു രോഗാഞുക്കു 

ചര് ച്ചു വീക്കിലി 



നീലഗിരി, നൃഹഫോപ്പ്്,29-- 11 
1958. പരുമലപ്പ്െരുനാളില് സം 
ബന്ധിച്ചശേഷം ഞാന് സ്ളിബാ 
ദാസന് പി. എം. ജോണിനോട്ടകൂ 
ടി എനെറ ഭദ്രാസനസന്ദര്ശനത്തി 
നായി പുറപ്പെട്ടു. സുപ്രിംകോടതി 
നമ്മുടെ സമുദായക്കേസ് കാതോലി 

ളില്നിന്നു രക്ഷനേടാന് ആഗ്രഹി 
ക്കുന്നു വ്വോ, അവയില് ഏതാനും 

രോഗാണുക്കള് ഉശക്കൊള്ളന്നതാ 

ണു് ഒരു വാക്സിന്. അവ നി 
ങ്ങളുടെ രക്തപ്രവാഫത്തില് പ്ര 

വേശിച്ച കഴിഞ്ഞാല്, അവയെ എ 
തിരക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ര 
ക്തത്തില്ത്തന്നെയ്യള്ള സംരക്ഷക 
ന്മാരെ കുപിതരാക്കി ഇളക്കി വിട 
കയാണു” വാക്സിന് ചെയ്യന്നത്”. 

കുത്തിവയ്പില്ും “വാക്സിനേ 
ഷനില്പം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടന്ന ത 
ത്വങ്ങള് മേല്പ്പറഞ്ഞവയാണട്. ര 
ക്തപര്യയനസമ്പയദായം, അതി 
ന്െറ പ്രവത്തനം, രക്താണുക്കളുടെ 
ധര്മ്മങ്ങള് എന്നിവയെപ്പററിയള്ള 
ശരിയായ അറിവൃകൂടാതെ, മരണ 
കരമായ ചില രോഗങ്ങള് തടയക 

 സാദ്ധ്യമായിത്തിരുകയില്ലെന്നു വ്യ 
ക്തമായിക്കാണുമല്ലോ. 

രക്തപര്യയന ചക്രത്തില് ഉണ്ടാ 
/കാവുന്ന സാധാരണ കുഴപ്പം ഹൃദയ 
ത്തിലെ വാല്വ്യകളെ സംബന്ധി 
ക്കുന്ന 'ഫൃദ്രോഗ'ങ്ങളാണ്ട്. രക്തം 

എപ്പോഴചം ഒരേ ഗതിയില്ത്തന്നെ 
പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നു ഉറ 
പ്പ നല്കുകയാണു” ആ വാല്വ്ൃക 

ളുടെ ജോലി. നേരേ മറിച്ചു്, ര 
ക്ത പൃറകോട്ട്” ഒഴുകാന് ഇടയാ 

കുന്നപക്ഷം, എന്തെല്ലാം കുഴച്ചില് 
രക്തപര്യയനചക്രത്തില് സാഭവി 

ക്കുമെന്നു നിങ്ങള്ക്കു ഹിക്കാമ 
ല്ലൊ. 

ഹൃദയത്തിനു” ജന്മനാതന്നെ എ 
ന്തെങ്കില്ലം പ്രത്യേക ദാര്ബ്ബല്യം 
പിടിപ്പെട്ടിടടില്ലെന്നു വരുകില്,വള 

രെയധികം ഭാരം തട്ടത്തുനില്ക്കാ൯ 
മററു അവയവങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ 
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങള്ക്കു കഴിവുണ്ട്. 
എന്തെങ്കിലും നീസ്റ്റാരമായ തടസ്സം 

നേരിട്ടമ്പോള് അനാവശ്യമായഒച്ച 
പ്പാട്ടകൂടാതെ കഴിക്കുകയും, അതേസ 
മയം അവയെആദരവോടെ സൂക്ഷി 
ക്മകയ്യം ചെയ്യുകയാണു വേണ്ടതു്. 

1933 ഡിസംബര് 7 

ബാത്തംല്രാനസത്ത്ം 
(ബിഷപ്പ് മാര് പത്രോസ “ഒസ്താത്തിഃയാസ്) 

ക്കാസ്ഥാപനത്തിനു അനുകൂലമായി 
വിധിച്ചശേഷമുണ്ടായ പെരുനാളി 
ല് വടക്കുനിന്നും തെക്കുനിന്നും ആ 
ളകള് പതിവിലധികം സംബന്ധി 
ച്ചിരുന്നു. വിശുദ്ധ കുരബാനയ്യടെ 
കൂടെ ബാവാതിരുമനസ്സരകൊണ്ടു 
സ്തോത്രശു ശ്രരഷയം നടത്തി. അ 
ട്ടത്തകൊല്ലത്തെ പെരുന്നാളില് പാ 
ത്രിയരക്കിസ് ഭാഗത്തെ മെത്രാന്മാ 
രും സന്നിഹിതരായിരിക്കുമെന്നു ശ 
രണപ്പെട്ടന്നു. നവംബര് 9 ഞായ 
റാഴ്ച ഞാന് നമ്മടെ ഭദ്രാസന 

ത്തിനെറ തലസ്ഥാനമായ കോഴി 
ക്കോട്ടാണു കുരബാന അരര്പ്പിച്ചതു്. 

കുറച്ചുമുമ്പ് പാത്രിയക്ക (സ്ഭാഗ 
ത്തെ ആബൂന് മാര് പിലക്സി 

നോസ് കോഴിക്കോട്ട വന്നപ്പോള് 
നമ്മടെ പള്ളിയില് കുര്ബാന 

ചൊല്ലാമല്ലോ എന്നു ക്ഷണിച്ചപ്പോ 
ള്, “പാടില്ല, അവിടത്തെ പട്ടക്കാ 
രനെ ഞാന് എങ്ങനെ എനെറ കുര് 
ബാനന്ത്ു മദ് ബഹായില് നിര്ത്തും” 
എന്നു പറഞ്ഞു് ഒഴിഞ്ഞുകളകയ്യം 
ഇംഗ് ളിഷ്പള്ളിയില് കുരബാന 

ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്ക 
യിലെ ശിമമെത്രാ൯ എനെറസെ 
ക്രട്ടറി ഫാദര് ടി. വി. പിലിപ്പോ 

സിനോട്ട പറഞ്ഞതു, ““താ൯ കാ 
തോലിക്കാബാവായില്തനിന്നു പട്ട 

മേററതാണെങ്കിലും, രണ്ടും ഒന്നുത 

ന്നെ, എനെറ കൂടെ മദ്ബഹായി 
ല് നില്ക്കുക, ശ്ളിഹാവായിക്കുക"” 

എന്നാണു്. ഒരേ പാത്രിയര്ക്കിസി 
നെറ കിഴിലുള്ള രണ്ടു മെത്രാന്മാരു 
ടെ വിപരിതാഭിപ്രായങ്ങള് വിചി 
ത്രംതന്നെ.നാം ഓര്ത്തഡോക്സ്സ 

ഭയെന്നു ഒരു പുതിയ സഭ സ്ഥാപി 
ച്ചു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഇവിട 
ത്തെ പാത്രിയര്ക്കീസ് ഭാഗത്തെ 
മെത്രാന്മാര് പറയമ്പോള് ഓത്ത 

ഡോക്സ് സുറിയാനി എന്നുള്ള 
പേരാണു നമ്മടെ ശരിയായ പേര് 
യാക്കോബായ എന്നു പറയരുതു”, 
എന്നു ശിമമെത്രാ൯ പറയന്നു. ഈ 

വിപരിതാഭിപ്പായവും വിചിത്രാത 
റന്ന.കോഴിക്കോട്ടകടപ്പ,റത്തുള്ള ന 

മ്മടെ ശവക്കോട്ട ഈയിട മുതല് 
കെട്ടി ചാപ്പല് പണിതതു ഞാന് 
കൂദാശചെയ്യുകയണ്ടായി, കോഴി 
ക്കോട്ടെ നമ്മടെ പ്രധാനവും അപ്ര 
ധാനവുമായ കുട്ടംബക്കാരുടെ അ 
ന്ത്ൃയവിശ്രമസ്ഥലം വെടിപ്പായിരി 
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പ്പാടിയിലെ ബലഭ 

രിശുദ്ധ  പൌല്യസ്ശ്ളീിഫ 
നാമത്തില്, എം. വി. :ജോജ്ജുച്ച 
വികാരി പി. എം. തോമസച്ചന്, 

എം. സി. പോത്തന് മുതല് പേരു 
ടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില് അടിസ്ഥാന 
ക്കല്ലിട്ട. പളളിയില് കൊള്ളാത്ത 
വിധത്തില് ജനം വഠര്ദ്ധിച്ചിരിക്കു 
ന്നു. അടുത്തുതന്നെ ഒരു പാത്രിയ 
ക്രീസ് പള്ളിയുള്ളതു ജീര്ണ്ണിക്കു 
യ്യാ അവരുടെ ലാസര് എന്ന കൊ 
ച്ചു പട്ടക്കാരന് റീത്തിലേക്കു ചേരുക 
യം സൃപ്രീംകോടതിവിധി പുറത്താ 
കയം ച്ചെയ്തതോടുകൂടി ആ പ 

ളൂളിക്കാര് നമ്മടെ ,പള്ളിയില് ല 
യിച്ചിരിക്കയാണു്. ഇനിയം പിള്ള 
കള് ഇതുപോലെ ലയിക്കും. എന്നാ 
ല് ലയിക്കും എന്നല്ല വാസ്തവ. 
ത്തില് പറയേണ്ടതു”. സഭ ഏക 
യോഗമായിത്തിരുന്നു എന്നു വേണം. 
വറവാന്൯ന്.'ഉയരമുള്ള വൈത്തിരി! 
ത്തോട്ടംപളളിയില് കുര്ബാന കഴി: 
ഞ്ഞു് നാലായിരംഅടി ഉയരമുള്ള 
കുറിച്ചിറാ ലത്തോട്ടം പള്ളീയില് 
3_പാതീയതി ഞായറാഴ്ച കുര് 
ബാനചൊല്ലി. മാനന്തവാടിയില്, 
നിന്നു വികാരി ഫമാദര പി. ടി. 
തോമസച്ചന് വന്നു എന്നെ കാണു 
കയ്യും മാമോദിസാ സ്വീകരിച്ച നാ 

ലയ ക്ഷൃരകരുടെ പേരുകള് നമ്മടെ. 
റജിസ്റ്റുറില് ചേര്ക്കുവാന് എനിക്കു 
തരികയുംചെയ്തു. ഈ പ്രദേശത്തു. 
ഭയങ്കരമായ തണുപ്പപാണ്ട്. രണ്ടുകൊ 
ല്പം മുമ്പ്യ ഞാന് കല്ലിട്ട കുറിച്ചിറമല 

സ്ഥിരാംപള്ളിക്കു സുപ്രണ്ട ഉപ്പട്ടി 
ല് അബ്ഹാമിനെറക്ഛത്സധാഹത്താ 

ല് ഉത്തരാവെച്ചു കത്ത പള്ളി 
കൂദാശ കഴിഞ്ഞാലുടനെ ഇവിടെ 
കൂലിക്കാരുടേയ്യം മാറും കുറെ മാ 
മോദിസാ നടക്കും. ഇവിടെനിന്നു 

നിലഗിരിക്കു വരുംവഴി മേപ്പാടയി! 
ല് കാത്തുനിന്ന ഇടവകജനങ്ങള് 

ക്കായി ഒതു യോഗം നടത്തി. പി 
ന്നെ കാര് നിര്ത്തിയതു വടേരി എ 
ന്ന സ്ഥലത്തെ പുതിയ പള്ളിയയടെ 
വാതുക്കല് ആയിരുന്നു. ഇവിടെയ്യം 

ഇടവകക്കാര്ക്കായി ഞാന് ഒരുയോ 
ഗം നടത്തി. അവര്തന്ന പാലും മ 

ധൃരനാരങ്ങയും കഴിച്ചു. ഈ പള്ളി 
ക്ക ഞാന് ഒരു ചേങ്ങല സമ്മാനി 
ക്കുന്നുണ്ട്. ഗൂഡല്യര് എത്തിയപ്പോ 
ള് നാലനാഴിക വടക്കുവശത്തുള്ള 
പള്ളിയില്നിന്നു കോലഞ്ചേരി 
തേനുങ്കല് മൃപ്പനും മററുമായ പുരു 

ഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കാ 

ടട 



തിങ്കള്: മത്തായി 20:20---29 
ദൈവരാജ്യത്തേക്കുറിച്ചു് യഹൂദ 

ന്മാരുടെ ഇടയില് പ്രചാരത്തിലി 
അന്ന അഭിപ്പായങ്ങളുനുസരിച്ചുപ 
ല തെറാിദ്ധാരണകളം ശിഷ്യന്മാ 

ക്ഒമുണ്ടായിരുന്നു. ആ തെററിദ്ധാ 
രണകളെ തിരുത്തുവാന് യേത്തു പ 
ലപ്പോഴം ശ്രമിച്ചിട്ടണ്ടു. യേശു 

പഠവ്പിച്ച സത്യങ്ങള് ശരിക്കു മന 
സ്സ്റിലാക്കുവാനോ സ്വീകരി ദവാ 

നോ പലപ്പോഴചം ശിഷ്യന്മാക്ക് ക 

ധിഞ്ഞില്ല. യേശുവിനെറ സ്നാ 
നം സ്വികരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ യേ 
ശുവിനോടടാപ്പം ഇരുന്നു ഭക്ഷണം 
കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ദൈവരാജ്യ 
ത്തില് യേശതുവിന്െറ വലത്തും ഇ 
ടത്തും ഇരിക്കുവാനുള്ള പദവി ലഭി 
ക്കുന്നതല്ല. ദൈവരാജ്യത്തില് ആ 
കൊെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മുന്ഗണ 
ന ഉണ്ടെങ്കില് അതു് അവര് പ്രാ 
പിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചാ 

യിരിക്കയില്ല; പ്രതൃത അവര് ചെ 
യ്യുന്ന സേവനമനുസരിച്ചായിരിക്കും. 
എന്നാല് ആരെങ്കിലും മുന്ഗണന 
ആഗ്രഹിക്കുന്നതുതന്നെ യേശുവി 
നെറ പ്രമാണങ്ങള്ക്കെതിദാം അ 
വ൪ അര്ഹരല്ലെന്നുള്ള തിനു തെളി 
വമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഏററ 
വയം മികച്ചു സ്വഭാവവിശേഷം താ 

ഴ്മയാണു്. “*താഴ്മയുള്ള വര് ഭാ 
ഗ്ൃവാന്മാർ; അവര് ദ്ദൈവരാജ്യം 

കരസ്ഥമാക്കിക്കുഴിഞ്ഞു.”” യഥാര്൪ 

ത്തിരുന്നു ഒര എന്നോട്ട്, “സു 
പ്രിംകോടതി വിധിയെപ്പററി കേട്ട 
ഇനി റിവ്യ, കൊട്ടപ്പാ൯ പോകുന്നു, 
എങ്ങനെ വരുമോ?” ““റിവ്യം വി 
ഡിയ്യം കഴിഞ്ഞു'” എന്നു ഞാന് മറു 
പടി പറഞ്ഞു. കൂന്തൂര്നിന്നു ഫാദര് 

സൈമണ് വന്നു അവിടെ കുര്ബാ 
ധപചൊല്ലീീട്ട് മന്നുമാസം കഴിഞ്ഞു 
പോലും.ഞാന് 28-ാംനു- വെള്ളിയാ 
ഴ്ച ന്ൃഫോപ്പറ്പള്ളിയില്നിന്നു 
അങ്ങോട്ടമേല്ലാടം ഡോ. അലക്സാ 
ണ്ടരും ഒരുമി ച്ചപോയിനാലു കുട്ടിക 

ളെ മാമോദിസാ മുക്കുകയും ക്ഷണ 
പകാരം മേയ്ഫില്ഡ്തോട്ടം സ, 

പണ്ടു ജോണ്പിലിപ്പോസ്മോഫ 
നെറകൂടെ ഡിന്നര് കഴിക്കയും ചെ 
യതു. ഇനി എനെറ പോക്കു നാട്ട 
കാണിക്ൂടി തെക്കുപടിഞ്ഞാറോട്ട 

നിലമ്പ്യര്സമതല പ്രദേശങ്ങളി 

ലേക്കാണ് 

ഉ 

' വേദവയനക്കുറിപ്പ.൫0 
ത്ഥ താഴ്മ സംബന്ധിച്ചു് നമ്മ, 
ടെ നില എന്താണെന്നു നാം ആത്മ 
പരിശോധന നടത്തുന്നതു കൊ 
ളാം, *“കര്ത്താവേ, മററുള്ളവ 
രെ സേവിക്കുവാന് ഞാന് പ്രാപ്പ 

നായിത്തിരത്തക്കവണ്ണും നിന്െറ 
താഴ്മകൊണ്ടു് എന്നെ നിരജ്ക്കുണ 
മേ"” എന്നു നമുക്ക് ഓരോരുത്തക്കും 
പ്രാത്ഥിക്കാം. ല 

ചൊവ്വാ. അപ്പോ.പ്രവൃത്തികള് 
1:6---89. 

കര്ത്താവിന്െറ പുനരുത്ഥാന 
ത്തിനും സ്വഗ്ലാരോഹണത്തിനും മ 
ഭ്ധ്യേയ്യള്ള നാല്ലതുദിവസക്കാലംപ 

ല പ്രാവശ്യം കര്ത്താവു ശിഷ്യന്മാ 
ക്ട് പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടടുകയും അങ്ങനെ 

അവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെട്ട 
കയും ചെയ്തു, ആ കാലഘട്ടത്തി 

ന്െറ അവസാനത്തില്പോലും ശി 

ഷ്യന്മാരുടെ തെററിദ്ധാരണകള് 
നിങ്ങിയതായി തോന്നുന്നില്ല. അ 
വര് പ്രതിക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇനി 
യും യേശു യിസ്റ്റായേലിനു രാജ്യാ 

യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടത്തി ക്കൊട്ടക്കുമെ 
ന്ത് അവര് ആശിച്ചു. ഈനാല്ല 
തു ദിവസക്കാലം താന് അവര്ക്കു 
പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടവേളകളില്, ദൈവ 

രാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള് അ 
വരോട്ട പഠഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും ക൪ 

ത്താവ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയതായി അപ്പാ 
സ്ത്ോല പ്രവൃത്തികളുടെ ആരംഭത്തി 
ല് ലുദക്കാസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട 
ണ്ട്. ദൈവത്തിനു മാത്രമുള്ള അ 
ധികാരങ്ങളെ കൈവശപ്പെട്ടത്താ 

ന് ശ്രമിക്കാതെ ഭൂമിയുടെ അററ 
ത്തോളം അവന്െറ സാക്ഷികളാ 
യിത്തിരുന്നതിനുള്ള ശക്തിക്കായി 
കാത്തിരിക്കുവാന് കര്ത്താവ൮വ അവ 
രോടാജ്ഞാപിച്ചു. ഇപ്പോള് നമ്മു 
ടെ ചുറവുപാട്ടകളില് നമുക്കു ചെ 
യ്യാവുന്ന സേവനം നിവ്വഹിക്കാതെ 

സഭ എത്ത ചെയ്യണം എന്നുള്ള 
ചര് പ്പയിലേര്പ്പെട്ട് സമയം പാഴാ 
ക്കാനുള്ള പരിക്ഷ എല്ലാവക്കുമൃണ്ടാ 
കാം. അതിനു നാം വശംവദരാക 
തു”. നമുക്കുള്ള പരിമിതമായ അ 
വസരങ്ങ്ളെ ഉപയോഗിച്ചു് ഗാം 
കര്ത്താവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കു 
ണം; അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രാത്ഥ 

നകളും സംഭാവനകളും വഴിയായി 

ലോകമൊട്ടക്കുള്ള ക്രിസ്തിയസാക്ഷി 
കരണത്തില് നാം പങക്ുകൊളരുക 

യാ ച്ചയ്യണം. 

ലി കന് റ 

ബ്ല ലുക്കേഴ് 
15:16,17; മത്തായി 6:33. 

ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിന്െറ 
രാജ്യമാണ്. അതിന്െറ ആഗമ 
നത്തിനും വളര്ച്ചനത്തും മുന്കൈ എ 
ടുത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും പ്രവര് 
ത്തിക്കേണ്ടതും ദൈവമാണ്. എ 
ന്നാല് നമ്മുടെ സഹകരണം ദൈ 
വത്തിനാവശ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തോ 

ടട സഹകരിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കമാത്ര 
മാണു് നമ്മുടെ കര്ത്തവ്യം എന്നു 
കള തുമറന്നിട്ട നമുടെ ആശയങ്ങളും 
അഭിലാഷങ്ങളുമനുസരിച്ചു ദൈവ 
രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാന് നാം ശ്രമി 
ക്കുന്നതു” ശരിയല്ല. ദൈവം ആഗ 
തനാകുന്നിടത്തു് ദൈവര “ജ്യവുമു 
ണ്ട്. ആതു ദൈവത്തിനൊൌ ദാന 

മാണു്. അതു സ്വികരിക്കുന്ന തിനാ 
യി ദൈവതേന്നെ നമ്മെ ഒരുക്കു 
ന്നു. അതു സ്വികരിക്കു കയും അതി 
ലേയ്കത്കു പ്രവേശിക്കുകയുമാണു് നമ്മു 
ടെ കര്ത്തവ്യം. മാറുള്ളുവമര അ 
തിലേയ്ത്ക് ആനയിക്കുവാന് ദൈവം 
നമ്മെ മുഖാന്തിരങ്ങളാക്കുന്നു. മെദ 
വരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവര്ത്തി 
ക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ കാല്വ 
യ്പ് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളി 
ലേയ്ക്കും ജിവിതത്തിലേയ്ക്കും 
കര്ത്താവിനെ സ്വികരിച്ചു” 
അവന്െറ ഹിതമനുസരിച്ച് ജി 
വിക്കുകയാണുട്. മററുള്ളവരും ദൈ 
വരാജ്യത്തിലേ ഒ പ്രവേശിക്കുവാ 
നുള്ള മാഗ്ഗം അതാണ്. എല്ലാവ 
രും കര്ത്താവിനെ സ്വികരിക്കുവാ 
നും അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യ പുരാ 
ഗമിക്കുവാനും സഹായ കമായവിധ 
ത്തില് നാം ജിവിക്കുകയും പ്രവര് 
ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 

വ്യാഴം. മര്ക്കോസ് 4:26-32 
നാം പലടപ്പാഴും നമ്മുടെ വേല 

തൂ പെട്ടെന്നു ഫലം കാണാത്തതി 
ല് അക്ഷമരായിത്തിരുന്നവരാണ്ട്. 
ശിഷ്യന്മാരും ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ 
ഉള്ള വരായിരുന്നിരിക്കണം. ദ്ദ 
വരാജ്യത്തിനെറ സാവധാനത്തിലു 
കള പുരോഗതി അവരുടെ ക്ഷമയെ 
പരിക്ഷി ച്ചിരിക്കണം. ക്ഷമയുടെ 
ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കു ന്നതിനുംവി 
ശ്വാസം നിലനിര്ത്തുന്ന തിനുമായി 
ട്ടായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഉപമക 
ത്താവയൃ പാഞ്ഞത്. ദൈവത്തി 

ന്െറ വേല ചെയ്യുന്നവര് അവരവ 
രുടെ ചുമതലകള് നിവ്ൃഛിക്കെ 
യും ഫലം തരുന്ന കാര്യം ദൈവ 
ത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യേ 

ണ്ടതാണ്ട്. ദൈവരാഷ്യത്തിന്െര 

ചാച്ച വിക്കിലി 



ള് 

നസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു പരമാ 
ന്ഥം നമ്മുടെ വേലയുടെ തുടസ്സ്രം എ 

ത്ര നീസ്റ്റാരമായാലും അതു ശരിയാ 
യിട്ടള്ള താണെങ്കില് അതിനു ശോ 
ഭനമായ ഒരു ഭാവിയ്യണ്ടെന്നുള്ള താ 
ണ്. “ദൈവത്തിനായി മഹല് 
ക്മാര്യങ്ങള് ചെയ്യുവാന് ശ്രമിക്കുക; 
ദൈവത്തില് നിന്നു മഫഹര്ല്ക്കാര്യ 
ങ്ങള് പ്രതിക്ഷിക്കുക'". ഈ പ്രമാ 
ണം നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമായി സ്വി 
കരിക്കുന്നതുകൊളു്ളുാം. എന്നാല് 
ദൈവത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന എത്ര 
ചെറിയ കാര്ൃയവ്യം മഹൽക്കാര്യമാ 
ണെന്നുള്ളതും നാം മറക്കരുത്. 

വെള്ളി. ലുക്കോസ് 13:22-930. 
നമുക്ക് അവഗണിക്കാന് വയ്യാ 

ത്ത കഠിന വചനങ്ങളാണു ഇവ. 
പാപികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയ്യം 

അനുതപിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊ$ 
കയ്യും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിനെറ രാ 
തി പ്രവേശിക്കുക സ്്ളൂരെ; 
എളുപ്പമായിട്ടുള്ളു കാര്യമാണെന്ന് 
തെററിദ്ധരിക്കുവാന് കര്ത്താവു” 
ഒരിക്കലും ഇടംകൊട്ുടത്തിട്ടില്ല. പോ 
രാട്ടന്നവക്കല്ലാതെ ദൈവരാജ്യത്തി 
ല് പ്രവേശിക്കുവാന് കഴിയുന്നത 
ല്ല. ക്രിസ്തിയജിവിതം ഒട്ടം എളു 

' പ്പമല്ല. സ്വന്ത ശക്തിയിലോ പ 
രിശ്രമത്താലോ ആക്കും അതില് പ്ര 
വേശനം ലഭിക്കയില്ല. ക്രിസ്തസഭ 
യുടെ അംഗത്വമോ കുലിനത്വമോ 

ലോകപ്രകാരമുള്ള മറേറതെങ്കിലും 
പരിഗണനകളോ ക്രിസ്തുവിന്െറ 
രാജ്യത്തിന് ആരെയും അര്ഹരാ 

ക്കുകയില്ല. ““ഞാ൯ നിങ്ങള്ളു 
അറിയുന്നില്ല""” എന്നു് കര്ത്താ 
വയ് ആരെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു 
വോ അവര്ക്കു ദൈവരാജ്ൃത്തി 
ല് പ്രവേശനമില്ല. നാം യേശൃുക്രി 

വിന്െറ നാമം ധരിച്ചതുകൊ 
ണ്ടോ തന്നേക്കുറിച്ചു് അറിയുകയും 
പഠിക്കുകയും ചെയ്തുതുകൊണ്ടോ 
മാത്രം യഥാത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളും 

ക്രിസ്തുവിന്െറ രാജ്യത്തിന് അവ 
കാശികളും ആയി ഭവിക്കയില്ല. 
യേശുവൃയമായ്യള്ളു ആഴമായ സ്നേ 
ഹബന്ധത്തിലായി യേശുവിനന്െറ 
ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു ജിവിക്കുന്നവ 
രായാല് മാത്രമേ തന്െറ രാജ്യൃത്തി 
ല് നമക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കയു 
ളൂ. ഇതുവളരെപ്രയാസവും പോരാ 
ട്ടവയം നിറഞ്ഞ ഒരു മാര്ഗ്ഗമാണ്്. 
അനേകര് പോകുന്ന എളുപ്പ വഴി 
സ്വീകരിക്കാതെ ചുരുക്കം ചിലര് 

1959 ഡിസംബര് 7 

യും ത്്ത്ര്യമാ നാഞാടടത്ത്ന 
വള ര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം , ല് കൂടി കടക്കുവാന് നാം വിളിക്കു 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു. 
ശനി. മത്തായി 16:243-28. 

ദൈവരാജ്യം നിത്യമായീട്ടള്ളതാ 
ണ്, അതു” ആഗതമായിക്കുഴിഞ്ഞെ 
ങകില്ം അതിന്െറ പൂര്ത്തികരണും 
ഭാവിയില് സംഭവിക്കുവാനുള്ളതാ 

ണര്. മനുഷ്യപുത്രന് തന്െറ പിതാ 
വിന്െറ മഹത്വത്തില് വിണഞ്ടാവ 
രുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. അതു് എ 
പ്പോള് എന്നോ എങ്ങനെയെന്നോ 
നമുക്കറിയുവാ൯ നിവൃത്തിയില്ല. 
അതു ന്യായവിധിജയുടെയും അവസ 
രമായിരിക്കും.. എന്നാല് ദൈവരാ 
ജ്ൃത്തിന്െറ പൂത്തീകരണം കര്ത്താ 
വിന്െറ വരവിനോടട ബന്ധിച്ചു 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് നമുക്ക് ആശ്വാ 
സവും ഉറപ്പയം നല്കുന്ന വസ്മൂതയാ 
ണ്, കര്ത്താവിനെ നോക്കിക്കൊ 
ണ്ട ജീവിക്കുകു കര്ത്താവിനുദവ 

ണ്ടി ത്യാഗങ്ങള് സഹിക്കുക. ഇതാ 
ണ്ക്രിസ്തിയ ജിവിതം, ക്രിസ്ത്യാ 
നിയയടെ പ്രതിഫലം ക്രിസ്തു ആഞ്ഞ്. 

എല്ലാം അവന്െറ അധനതയിലാ 
കുമെന്നുള്ള വിശ്വാമ്പം ഭാവിയെക്കു 
റിച്ചുള്ള ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. 
ക്രൃശെടുത്തുകൊണ്ടട് ഓരോ ദിവസ 
വും കത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു 
അനുഭവം നമുക്കുണ്ടോ? 
ഞായര്. മത്തായി 1 1:2-10. 
ത മ്ശിഹാ ലി 

ഇട്ടക്ഷ്പാത്്ത്ന് ന്നെയാണോ 7 
സംശയിച്ചു. സംശയനിവാരഒ, 
ന്നായി യോഹന്നാന് തന്െറ 

തുര അയച്ചു” യേശുവിനോ 
ക്ട് നേരിട്ട ചോദിപ്പിച്ച. എന്നാൽ 
യേശു അവരുടെ ചോദ്യത്തിനു 

നേരീട്ട മറുപടി നല്കിയില്ല. താ 
൯ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തി 
കളിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ 
ക്ഷണിക്കുകയും അവര്തന്നെ ചോ 
ദൃത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടു പിടിക്കു 
വാന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 
ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശരിയാ 
ണെന്നു വാക്കു കൊണ്ടു സമത്ഥി 
ക്മന്നതിനേക്കാള് മനോബോദ്ധ്യം 

ഉളവാക്കുവാ൯ സഹായിക്കുന്നത് 
പ്രവ്ൃ,ത്തികൊണ്ടു തെളിയിക്കുകയാ 
ഞ്ഞ്. ക്രിസ്ത്യാനിക്ല്ക്കും ക്രൈസ്ത 
വ സഭക്കും ഇതില് നിന്നു വലിയ 
ഒരു പാഠം പഠിക്കുവാനുണ്ട്. നമ്മ 
ടെ വിശ്വാസത്തിന്െറ നൈര്മ്മ 
ല്യത്തെക്കുറിച്ചും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ 
ശ്രുഷ്യതയേക്കുറിച്ചും നാം അവകാ 

ശ വാദങ്ങള് ചെയ്യാറുണ്ട്. എ 
ന്നാല് നമ്മുടെ ജിവിതവും പ്പവ്യ, 
ത്തീകളും അവയെ തെളിയിക്കുവാ 

ന് പര്യാപ്പമല്ല. ഇന്ന് അക്കൈ 
സ്തവരുടെ മുമ്പില് നാം ക്രിസ്തു 
വിന്ദ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതു വ്ര 
സംഗമകൊണ്ടല്ല, പ്രവ്ത്തികൊ 
ണ്ടാണ്ട്. 

ടം 

ദി ബാങ്ക ' ഗു [0 രച് പ്പം) 
തിരുവനന്തച,രം ₹ 

ചെയരമാന്-മി: കെ. ജോര്ജ്ജ് ബി. ഏ. 

ശാഖക്ഥം 

ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പുനലൂര് 

ആല്ലവാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 
ചാത്തന്നൂര് കമ്പനാട്ട് തിരുവനത്തപുരം 
ചെങ്ങന്തൂ൪ പ്ത്തളം വക്കം (കടയ്ക്കാവൂര) 
ചിറയന്കീഴ് പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 
എറണാകുളം പെരുമ്പാവുര് കൊല്ലം 
കായാകുളം മാവേലിക്കര വട മശ്ശോരിക്കര 

കെ. ഇ. ചെറിയാന് 

ി 

ല് 

ഃ 

ജഇറല് മാജേജര്.ം 

പു 6:൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭ 



(11൨൭൮ 
ി 

രിന ാനിയുടെ 
ക 

ആശ്വാസമേന്ം 
(എ 2, തൊമ്മന്) 

“*യേശു ഇരിക്കുന്നേടത്തു മറിയ 
എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് അവ 

നെറ കാല്ക്കല് വീണു: കത്താവേ, 
നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില് 
എന്െറ സഹോദരന് മരിക്കയില്ലാ 

യിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവള് 
കരയ്യന്നതും അവളോട്ടകൂടെ വന്നയ 
ഫുദന്മാര് കരയ്യന്നതും യേശു കണ്ടി 
ട്ട് ഉള്ളം നൊന്തു കലങ്ങി.” (യോ 
ഫന്നാന് 11:92, 39) 

ദുഃഖത്തില് ആശ്വാസാകണ്െത്തു 

ക എന്നുളളത് ഷ്ൃയനെറ ആഴ 
മേറിയ ആവശ്യങ്ങളില് ഒന്നാണു്. 
ക്രിസ്തിയ സ൩വിശേഷം മറെറല്ലാ 

മാര്ഗ്ഗങ്ങളേക്കാള് ഉപരിയായി അ 
തു നിറവേററുന്നുണ്ടു്. യേശുക്രിസ്തു 

സന്തോഷത്തിലും ദു:ഖത്തിലും ഒരു 
പോലെ മനഷ്യനന്െറ ആത്മസഖി 

ആയി നിലകൊള്െന്നു. കാനാവി 

ലെ കല്യാണത്തില് പങ്കകൊണ്ട 
ക്രിസ്തു തന്െറ സാന്നിദ്ധ്യകൊ. 

ണ്ട് അവരുടെ സന്തോഷത്തെ വൃ 

ത്തീകരിച്ച. മനുഷ്യരുടെ ആഹ് 
ളാദങ്ങളില് പങകകൊള്ളന്ന ക്രിസ്തു 
അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളില് നിന്നു” ഒ 
ധിഞ്ഞുമാറി നില്ക്കുന്നില്ല. ലാസര് 
മരിച്ച വാര്ത്ത കേട്ടിട്ട് വളരെ ദുരം 
യാത്ര ചെ താന് ബെഥാന്യയി 
ല്യം എത്തിച്ചേര്ന്നു. ആശ്വാസപ്രദ 

(ാംമലള്ലജ് തൂടറച്ച) 
അല്ലാത്ത ി സ്വാതന്ത്ര്യം 

കിട്ടി, ശരിതഒ ഭരണത്തിലിരി 

ക്കുന്ന വര് അവരവരുടെ അധികാ 

രം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുളള മനുഷ്യൃസ 
പഫാജമായ വടം വലൂയില് അവരു 

ടെ ഭാഗത്തു തന്നെ പഴയ വ്ൃവ 

ഫഹാരവിത്തുപാകുകയായിരിക്കുമെ 
ന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

വ്യക്തിപരമായി തിരുമേനിമാരുള് 
ടെ ഇരുഭാഗത്തേയയം നേതൃത്വ 

ത്തിലിരിക്കുന്നവരില് പലരും വള. 

രെ നല്ലവരാണങ്കിലുംം ഭരണപര 
മായയും വ്ൃൃയവഫാരപരമായും തിക 
ച്ചും വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത അവ 
രുടെ നടപടികള് വിക്ഷിക്കുന്നതാ 

യാല് അവരവരെ ഏല്പ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്ന താലന്തുകള് വേണ്ടവിധം ഉ 

പയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശ 
യിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ി 

നായ ക്രിസ്തൃവിനെ നാം അറി 
യേണ്ടതാവശ്യമാണു്, കര്ത്താവു 
തന്െറ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ദു:൭' 
ത്തില് അവരെ ആശ്ചസിപ്പിച്ചതെ 
ങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാന് 
നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. 

പലരുടെയും ജിവിതത്തില് ക്രി 
സ്തിയ സൃവിശേഷം പരാജയപ്പെട്ട 
ന്നതായി തോന്നുന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് 
ഒ ന്ന് ദു:ഖം അ വ ഒരെ 
സമിപിക്കുമ്പോഴാണു്. കുട്ടബജി 
വിതം സന്തോഷത്തിലും സമൃദ്ധി 
യിലും മുമ്പോട്ട നീങ്ങുമ്പോള് സാ 
ധാരണ ശതിയിലുളള ദൈവവി 
ശ്വാസം പാലിക്കുവാന് പലക്കും 

വിഷമമില്ല. എന്നാല് രോഗമോ 
മരണമോ അതുപോലെയ്യുളള മറേറ 
തെങ്കിലും വിപത്തോ സാഭവിക്കു 
മ്പോള് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താതെ 
നട്ടംതിരിയയന്ന അനുഭവമാണു പ 

ലര്ക്കുമുളളത്ത്. കര്ത്താവിനെ ആ 
ശ്വാസപ്രദനായി അറിഞ്ഞിട്ടളുളവ 
ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരനുഭവം ഉണ്ടാകാ 
വുന്നരല്ല. നമ്മുടെ കര്ത്താവിനെറ 
ശുശ്രരഷയയടെ ഭ്ൂരിഭാഗവ്യം പ്രയാ 
സത്തില്യം ദുഖത്തിലും ആണ്ടുപോ 
യവരെ ഉദ്ധരിക്കുക ആയിരുന്നു. 
തന്െറ സ്നേഹിതനായ ലാസര് 
മരിച്ചപ്പോള് സഹോദരികളായ മാ 

ത്തയേയ്യം മറിയയേയും കര്ത്താവ്യ 

സമാശ്വസിപ്പിച്ചതെങ്ങനെ യെന്നു 

നമുക്കു നോക്കാം. 

ബെഥാന്യയിലെ കുട്ടംബവുമാ 
യയളള കര്ത്താവിനന്െറ സ്നേഫബ 

ന്ധംവളരെ നാള് നണ്ടുനിന്ന ഒ 
ന്നായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ആവ 
ശ്ൃയമോ ആപത്തോ നേര്യിട്ടപ്പോള് 
മാത്രമായിരുന്നു കര്ത്താവ്യ് അവ 
രെ സന്ദര്ശിച്ചത്. പല അവസര 
ങ്ങളിലും കര്ത്താവിനെ അതിഥി 
ആയി സ്വികരിക്കുവാനും തന്െറ 

ഉപദേശങ്ങള് ശ്രദ്ധിചുകേള്ക്കുവാ 
നും തന്െറ സഖിത്വത്തിനെറ സ 
ന്മോഷം അനുഭവിക്കുവാനും ഉളളൂ 
പദവി ആ കുട്ടംബത്തിനു ലഭിച്ച. 

അതുകൊണ്ടു് ലാസര് മരിച്ചപ്പോള് 
സ്വാഭാവികമായി കര്ത്താവിനെറ 
സഫായം അപേക്ഷിക്കുവാന് ആ 

സഫോഭരികള്ക്കു കഴിഞ്ഞു. ആവ 

മാരത്ൂം 

ക്കുന്ന പതിവാണ് പലക്കുമു മ്ളൂതു് 
മററു സമയങ്ങളിലും കര്ത്താവ 
നെറ സാന്നിദ്ധ്യം ആസ്വദിക്കയോ 
സഹായാ ആവശ്യപ്പെട്ടകയോ ചെ 
യ്യാത്തവക്ക് ദു:ഖത്തിലും പ്രയാസ 
ത്തിലും കത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു 
കണ്ടെത്തുവാന് കഴിഞ്ഞെന്നുവരിക. 
യില്ല.സുര്യപ്രകാശമുള്ള മ്പോള് നാം: 
നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുകയോ അവയ്യ 
ടെ ആവശ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെ 
ട്ടകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സുര്യന് അ 
സ്തമിച്ചു കഴിയുമ്പോള് നക്ഷത്ര 
ങ്ങള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടകയും അവയ്യ 

ടെ ശിതളപ്രകാശാ നമ്മെ ആ 
ഫ് ളാദിപ്പിക്കുകയയം ചെയ്യുന്നു. എ. 
ന്നാല് ആ നക്ഷത്രങ്ങള് പകല് സ 
മയത്തും അവയുടെ വെളിച്ചംകൊ 
ണ്ട്ട് നമ്മെ ആഹ്ളാദിപ്പിക്കുവാ 

നായി നഭോമണ്ഡലത്തില് കാത്തു 
നല്ക്കയായിരുന്നു. സുയ്യപ്രകാശ: 
മുള്ള സന്തോഷകാലത്തു പ്രത്യക്ഷ 
പ്പെടാത്ത നക്ഷത്രംപോലെ കര്ത്താ 
വയ് ദ:ഖമാകുന്ന രാത്രിയില് നമുക്കു. 
വെളിപ്പെടുന്നു. ആ കര്ത്താവ് മൂ 
മ്പ്യം നമ്മുടെ ജിവിതത്തില് സന്നി 
ഹിതനായിരുന്നു എന്നുള്ള പരമ 

ത്ഥം നാം വിസ്മരിക്കരുത്. 

ലാസറിനെറ രോഗവാര്ത്ത കേ 
ട്ട യേശു ബെഥാന്യയിലെത്താ൯. 

ബദ്ധപ്പെട്ടന്നതായി കാണുന്നില്ല. 
ലാസര് മരിച്ച് ശവസംസ്ക്കാര 
വയം കഴിഞ്ഞു് അവിടെ എത്തിയാ 
ല് മതിയെന്നുള്ള തായിരുന്നു തന്െറ 
ഉദ്ദേശാ. സാസ്ക്കരിച്ചു് രണ്ടുമൂ 

ന്നദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം ലാസ 
റിനെ ഉയര്പ്പിക്കണമെന്നും ആ 

അത്മുതപ്രവൃത്തിവഴിയായി ആകു 
ട്ടടാബദത്തയയം തന്െറ ശിഷ്യന്മാരെ 
യം ചില പ്രത്യേക പാഠങ്ങള് പഠി 
പ്പിച്ചു തന്െറ മഹത്വം വെളിപ്പെ 
ടടത്തണമെന്നു” കര്ത്താവ് മുന്കൂട്ടി 
നിശ്ചയിച്ചതായിട്ടാണ് വേദപ്പ 

സ്തകത്തില്നിന്നു മനസ്സിലാകുന്ന 

തു്. ബെഥാന്യയിലേയ്ത്കു ഘ്ൂറപ്പെട്ട 
കര്ത്താവു ആ ഗ്രാമത്തില് പ്രവേ 
ശിക്കാതെ പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ടട്താ 
ന് വന്നവിവരം മാര്ത്തയേയം മറി 
യയേയയം അറിയിക്കയാണു ചെയ്തു 
തു്. സന്ദര്ശകന്മാരെക്കൊണ്ടു നി 
റഞ്ഞിരുന്ന ആ. ഭവനത്തില് ആസ 

ഫോദരികളെ തനിച്ചു കണ്ടു് ശാ 
ന്തമായി സംസാരിക്കുവാന് അവസ 
രം ലഭിക്കയില്ലെന്നു വിചാരിച്ചാ 
യിരിക്കാഠ യേശു പുറത്തു കാത്തിരു 

ചര്ച്ചുവിക്കില? 



ര്ത്ത കര്ത്താവിന്െറ സമിപ 
ത്തത്തീ. ആഴമായ അനുകമ്പയ്യം 
:ഖവം കര്ത്താവിനെറ മുഖത്തുപ്ര 

തിബിംബിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു 
" സംശയമില്ല. അതേ സമയതേന്നെ 

വലിയ പ്രശാന്തതയും മാര്ത്ത അ 
വ്വിടെ ദര്ശിച്ചിരിക്കണം. ദു:ഖി 
ക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോള് മനുഷ്യര് 

സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നവിധ 
ത്തിലുള്ള സാത്ചനവചനങ്ങളൊ 
ന്നും കര്ത്താവു് ഉപയോഗിക്കുന്നി 
ല്. മനുഷ്യരുടെ സാത്വന വചന 
അ്ങള് പലപ്പോഴം ദു:ഖത്തെ ലഘൃയ, 
കരിക്കുന്നതിനുപകരം വര്ദ്ധിപ്പി 
ക്കയാണു' ചെയ്യുന്നതു”. 

“നിന്െറ സഹോദരന് ഉയര് 

ഒത്തെഴുന്നേല്ക്കും"” എന്നുള്ള കര്ത്താ 
“വിന്െറ വചനം മാര്ത്തയ്ത്രു യാതൊ 
അ സമാധാനവും നല്കുന്നില്ല: ഭാ 
ബിയില് സാഭവിക്കുവാനുള്ള ആ 
കര്യം എത്ര അനുഗ്രഹകരമാണെ 
ങ്കില്യം ഇപ്പോൾ അതു” മതിയായ 
ആശ്വാസം നല്കുവാന് പര്യാപ്പ 

മല്ല. സഹോദരന്െറ നഷ്യപ്പെട്ട 
സാന്നിഭ്ധൃത്തിനുവേണ്ടിയാണ്ട് അ 
വളടെ ഹൃദയം വാത്തരിക്കുന്നതു്. 
[ഉററവരുടെ മരണത്തില്, അവര് 
ഉയര്ത്തെഴ്ന്നേല്ക്കുമെന്നോ സ്വര് 

 ഗ്ശുത്തില് ഭപാകുമെന്നോ' ഉള്ള 

വിശവാസം താല്ക്കാലിക 
സമാധാനത്തിനു വകതരുന്നില്ല എ 
ന്നുള്ള അനുഭവം എല്ലാവക്കുംഉണ്ടാ 

_ യേക്കാം. എന്നാല് കത്താവിന്െറ 

' രണ്ടാമത്തെ വചനം വേറൊരു സ 
തൃത്തിലേക്കു നമ്മട്ടെ ശ്രദ്ധയെ ആ 
കര് ഷിക്കുന്നു. “ഞാന്തന്നെ പുനരു 
ത്ഥാനവ്യം ജിവനും ആകുന്നു.”' മാ 
ത്തപുനരുത്ഥാനത്തെഭാവിയിലുള്ള 

കരു സംഭവമായി കണ്ടം, എന്നാല് 
താന്തന്നെയാണു് പൂനരുത്ഥാനമെ 

ന്നു കത്താവയ, പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇഹ 
“ലോകത്തെയും പരലോകത്തെയും, 
ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും കൂട്ടി 

യോജിപ്പിക്കുകയും സൌഭാഗ്യകരമാ 

ക്കിത്തിക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്ന ഏക ഘ 

ടകമാണു” ക്രിസ്തുവിനെ നിത്യ 

സാന്നിദ്ധ്യം. “എന്നില് വിശ്വസി 
- ക്കുന്നവന് മരിച്ചാലും ജിവിക്കും:”” 

ഈ പരമാര്ത്ഥമാണ് മരഞണത്തി 
ന്െറ വിഷമുള്ള പറിച്ചു മാററുന്ന 

തു്. ഇതാണു് ദു:ഖത്തെ സന്തോഷ 
മാക്കി മാററുന്നതു”. യേശുക്രിസ്മുവി 
നെറ നിത്യസാന്നിദ്ധ്യം ആക്ക് 
ഏററവ്യം വലിയ യാഥാര്ത്ഥ്യമാ 

ഷ്യിത്തിരുന്നവോ അവക്കു ദു:ഖത്തി 
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ന റിന്ന 

യ ആത്ത , ന് 

എ ത്്നവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം: 

(ലളിത) 

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പള്ളി 
യില് നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ഉ 

ടന് ലീല ഒരു ചോദ്യവുമായി 
എന്നെ സമിപിച്ചു. പിറേറ ദിവ 
സം ഇരുപത്തഞ്ചെനോമ്പു് ആരംഭി 
ക്കുകയാണെന്നു് വികാരിയച്ചന് പ 
ളളിയില് പ്രുസംഗിക്കുകയുണ്ടായി, 

നോമ്പനോല്ക്കേഖ്ടതിന്െറ ആവ 

ശൃകതയെന്താണെന്നാണു”് ആകോ 
ളജ് കുമാരിയുടെ ചോദ്യം. നോ 
മ്പ് ഏതെങ്കിലും ചില ആഹാര 
പദാത്ഥം വെടിയുന്നതില് മാത്ര 

മാണോ? അതിനേക്കാള് ആഴമേ 

റിയ എതെങ്കിലും അത്ഥം അതിനു 
കല്പ്പിക്കാമോ? 

ലിലയുയമായുളളു , സാഭാഷണം 
എരെറ ചിന്തയെ ഉണത്തിവിട്ട. 
നോമ്പിനെപ്പുററി വളരെ മോശ 
മായ അടിപ്പായം ഇക്കാലത്ത് 
പല അഭ്ൃസ്ലവിദ്യരുടെയിടയിലും 
ഉളളതായി അറിയാം. പ്പായാ 

ചെന്ന സ്ത്രിജനങ്ങള്ക്കു മാത്രമാണ 

ത്രെ നോമ്പിന്െറ ആവശ്യം. ” വിട്ട 
കളിത നോമ്പു നോല്ക്കാന് ശ്രമി 
ക്കുന്ന ചില ഗൃഹനായികമാരെ ഭ 
ത്താക്കന്മാ൪ കളിയാക്കുന്നതായി 

ലം സദോമാഷവ്യം സമാധാനവ്യം 
കണ്ഞെത്തുവാന കഴിയ്യാ. 

കത്താവ്യ, ലാസറിനെ ഉയര്പ്പി 
ചതുകൊണ്ടാണു് മാര്ത്തയ്യം മറിയ 
യും സമാധാനം കണ്ടെത്തിയത്” .അ 
തുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര 
മരിക്കുമ്പോഴെെല്ലാം കര്ത്താവ് അ 
വരെയ്യം ജിവിപ്പിച്ചാല് നന്നായി 
രുന്നു എന്നു നമുക്കു തോന്നിയേക്കാം. 
എന്നാല് കര്ത്താവ്, ലാസറിനെ 
എന്നേക്കുമായിട്ടല്ല ജിവിപ്പി ച്ചത്. 
ലാസറിനെറ പുഠരുത്ഥാനം താല് 

ക്കാലികമായിരുന്നു. ലാസറ്റാ പി 

ന്നിട്ട മററുള്ള വരെപ്പോലെ മരണ 
മാകുന്ന വാതില് കടന്നു മറുലോക 

ത്തിലെ ജിവിതത്തിലേക്കു കടക്കേ 
ണ്ടിവന്നു. അങ്ങനെചെയ്യാതെ ആ 
ക്ഒം ഗത്ൃന്തരമില്ല. 

യേശ്തുവിനെറ ഉപദേശം മാത്രമ 
ല്ല ബെഥാന്യയിലെ സഹോദരിക 

ളെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചതര്. യേശുവി 
ന്െറ ആഴമായ അനുകമ്പയും ഒരു 
പ്രധാനഘടകമായിരുന്നു. അവര് ക 

രയയന്നതു കണ്ടപ്പോള് യേശുവ്യംഹു 
ദയംനൊത്തു കരഞ്ഞു. ഇത്ര ആത്മാ 

ചില കൂട്ടകാരികളില് നിന്ന് അറി 
യാനിടയായിട്ടണ്ടു്. 

ക്രിസ്തീയമായ ജിവിതം നയി 
ക്കുന്നതിന് കഴിവതു യത്തിക്കുന്ന 
ഒരു കൊച്ചമ്മയെ ഞാന് അട്ടത്ത 
റിയും. നോമ്പ്കാലത്ത് എല്ലാ ദി 
വസവും തന്നെ യശയ്യാ പ്രവാച 
കന്െറ പുസ്തകം ട്ട -ാം അഭ്ധ്യയാ 
യാ ഒരു പ്രാവശ്യം കലവായിച്ചിരിക്കു 
ണമെന്ന്” അവര് മക്കളെ ഉപദദ, 
ശിക്കാറുണ്ടട്. അതുഛൃുവളരെ നല്ല 
ഒരു പരിശിലനങ്ജയിരി ദഒമെന്ന 
തോന്നുന്നു. നോമ്പനോക്കുന്നതി 
നെറ ആന്തരാത്ഥത്തെപ്പറരറി വള 

രെ സൃന്ദരമായി അവിടെ യശമയ്മാ 
വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്. 

““ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുക'” എന്ന 
ആ ഹ്വാനത്തോ ടെ യാ ണ്ട് 

58-ാഠ അദ്ധ്യായാ ആരാഭിക്കുന്നതു്. 
ഒരു ഭാഗം നോക്കുക. 

അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കു 
ക; നുകത്തിനന്െറ അമിക്കയറുക. 

മെ അഴിക്കുക; പിഡിതരെ സ്വ 
തന്ത്ര നായി വിട്ടയന്ത്കുക; എല്ലാനു 

കത്തെയും തകക്കുക; ഇതല്ലയോ 

രത്ഥമായ്ും ആമമായും നമ്മടെ 
ദു:ഖത്തില് പടംകൊള്ളന്ന ഒരു ക. 
ര്ത്താവാണു് നമുക്കുുള മ്എന്നു മൂള, 
പരമാര്ത്ഥാ ഏററവ,ം ആശ്വാസ 
പ്രദമാണ്ത്. ക്രിസ്തൂവ സമാധാ 

നവ്യം സാത്വചനവ. കും മനു 
ഷ്ൃരുടേതുപോലെഅധരസ്വേവയല്ല. 
മനുഷ്യര് ആത്മാര്ത്ഥമായി സഹ 
തപിച്ചേക്കാം. എന്നാല് അവര് ൯൩ 

മ്മെ വിട്ടപിരിയാതെ തരമില്ല. ആ 
വക്കു ചെയ്യാവ,നനസഹായവ്യവം നി 
സ്റ്റാരമാണു്. എന്നാല് കര്ത്താവ് 
അങ്ങനെയല്ല. അവന് ഒരിക്കല്ം ന 
മ്മെ വിട്ടപിരിയുന്നില്ല. നമ്മടെ 

ദു:ഖത്തിനെറ അടിത്തട്ടില് അവന് 
നമ്മെ കണ്ടുമുടുന്നു. അതില് അവന് 
പടംകൊള്ളുകയും അതിനെ ലഘൃ 

കരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു മററാ 
ദ്ര കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. 
ദു:ഖത്തില്നിന്നു നയ പുഠപ്പെടടവി 
ക്കുവാന് കഴിയന്നവനാണു് നമ്മ, 

ടെ കര്ത്താവ്യ”.എന്നാല് അവനേ 
ട്ടകൂടെ ദു:ഖത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കു 
ന്നവക്കു മാത്രമുള്ള ഒരനുഭവമാണി 

നി 

തു. 



നിന്െറ ത്ത 

0 ൨ ക്കിെ ഓാട്ടക്കുന്നതും, ആ 

പിശപ്പ,ള്ള വന് 

പ്പം 
ലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സാധ്യക്കളെ വീ 

ട്ടില് ചേര്ത്തു കൊകളുളന്നതും, 

നഗ്നരെ കണ്ടാ൯ അവരെ ഉട്ടപ്പി 

ക്കുന്നതും, 

നിന്െറ മാം സരക്തങ്ങളായിരിക്കു 

ന്നവര്ക്കു നിന്നെത്തന്നെ മറെ 
ഒ്ഓാതിരിക്കുന്നതും അല്ലയോ ?... 

നുകവ്യം, 

വിരല് ച. ണ്ടന്നതും, 

വഷളത്വം സഫസാരിക്കുന്നതും നീ 
നിന്െറ നടുവില്നിന്നു നിക്കി 

ങ്൭തുകയ്യം, 

വിശപ്പ,മീഴ്വംനാട നി താല്ല 
യ്യും കാണി൧യെംം 

കഷ് ടത്തില്ഇരിക്കുന്നവനു തു 
പിവരുത്തുകയ്യം ചെയ്യുമെങ്കില്, 

നിന്െറ പ്രകാശം ഇരുളില് 
ഉദിക്കും. ..... 

യശയ്യഠ്ട-ാം അദ്ധ്യായമ്മഴുവന് 
ധ്യ്യാനപുര്വ്ൃവമായ പാനാ അര്ഫി 

ക്കന്ന സുന്ദര ചിന്തകള്കൊണ്ടു നി 
റഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

വര്ജജരനം 

ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥങ്ങള് വജ്ജി 
ക്കന്നതിനു് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു 
രിതിയിലേക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളി 
ലെങ്കിലും നോമ്പാചരണം വഴുതി 
വിണിട്ടില്ലേ എന്നു സംശയിക്കണം. 
നാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 

കാര്യങ്ങ ഒ ന:പൂര്വ്വം വേണ്ടെ 
ന്നു വയ്ക്കു ം അങ്ങനെ ലഭിക്കു 

ന്ന ശ ടെ കൂട്ടതലായി 

ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങുന്ന 

തിനുമുള്ള ഒരു പരിശിലനമാണ് 

നോമ്പാചരണംകൊണ്ടട് ലഭിക്കേ 

ണ്ടത്ര്. നമ്മുടെ ചില പ്രത്യേകമാ 
യ, ആവര്ത്തിച്ചാവര്ത്തിച്ച വരു 
ന്ന, പാപങ്ങള്, ദുരാഗ്രഫങ്ങള്, അ 
മിതമായ സഖലോലപത്വം എന്നി 
വയിതനിന്നു” പിടിവിടര്ത്തി സ്വ 
തന്ത്രമാകുന്നതിനുള്തു 

നോമ്പ്യകാലത്തു് ചെയ്യാവുന്നതാ 
ണ്. അതുപോലെന്നെ, വേദപു 

സ്തകവായനകത്ത്കും ധ്യാനത്തിനും കൂടു 
തത സമയം ഈ ദിവസ തുളി 1] 

ഒരു ഗ്മമാ 

ചെലവഴിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. ത) 

ത്മപരിശോധനന്ക്കും പുന:പ്രതി 
താ ഉചിതമായ ഒരു അവസരമാ 

യ്യം നോമ്പിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട 

താണ്. 

10 

യാണ്, 

ആഗ... 

"ആഗമന "ത്തിനെ കാലഘട്ട 
മായിട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച്യനോമ്പി 

നെ പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിവി 
ശിഷ്ടമായ ഒരു ““ആഗമന"'ത്തെ 

പ്രതീക്ഷിച്ച് നാം കാത്തിരിക്കുക 

ദൈവത്തിന്െറ തിരു 

ക്മുമാരനു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില് 

സിഫോസനമൊരുക്കി, അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ ആഗമനത്തിനു വേണ്ടി 

കാത്തിരിക്കുകയാണു നാം, 

മലങ്കരസ്യറിയാനിസഭയെസംബ 

ന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നോമ്പിനും 
ആഗമനപ്രതിക്ഷയ്ക്കും പ്ര തോൃകി 

ച്ചൊരു അര്ത്ഥമുണ്ട്. സൃദിരഘ 
മായി സഭയെ താറുമാറാക്കിയ ഒരു 

വ്ൃയവഫാരത്തിനുശേഷാ സഭയെ 
നാഥനു യോജിച്ച ഒരു മണവാട്ടി 
യാക്കി സജ്ജികരിക്കുന്നതിനുകൂളൂ 

ഒരു കാലഘട്ടമായി ഈ ദിനങ്ങള് 
പരിഗണിക്കപ്പെടണം. 

തിരിച്ചറിയുമോ 
ഈയാഴ്ച ഞാന് ഡബ്ളിയ. ഇ. 

ല്ൃട്ടിയന്൯സ് രച്ചിച്ച “ഗോഡ്സ് 
വേ വിത്ത് ഏ സോള്" എന്ന 

ഗ്രന്ഥം വായിക്കുകയായിരുന്നു. ല്യൃ 

ട്ടിയന്സ് ഒരു കരഷഷനെപ്പാറി 
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്: ആ കര്ഷക 

നു് ഒരു സാശയമുട്ട്, തന്െറ ഗ്രാ 

രും. കും കം. കം. കം മം. ഗം. മം. കം ക 

സമീപിച്ച് പാവപ്പെട്ട ആ കര് 
കന് ചോദിച്ചു: ““അപ്പോഴേ, ബം 

അച്ചാ, എനിക്കൊരു സശേയം. 

ങ്ങേ ലോകത്തില്" ചെല്ലുമ്പോള്, 

ഞാന് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ എ 
ങ്ങനെ തിരിച്ചറിയ്യം?”" 

“പക്ഷെ, എനെറ വിഷമം അ 
തല്ല. "” 

““കേള്ക്കട്ടെ, 
നെറ പ്രയാസാ?”" 

എന്താണു അച്ല 

““എനെറ പാപങ്ങളും കുററങ്ങ 
അഴിച്ചുമാററിക്കഴിയ്യമ്പയോള് 

പിന്നെ എനെറ സ്നേഹിതയമാര് ഏ 

ന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയ്യമെന്നു 
ലി ൭൬൭ ചിന്തിച്ചു ഞാന് പ ഒങ്ങുകയാണു”. 

ഒരാ 
ത്തു 

പാവപ്പെട്ട ആ കര്ഷകന് ചി 
ന്താധിനനായി നിന്നുപോയി. 

കൈപ്ലററ। 

വേലയും വിശ്രമവും: , 

ഗ്രന്ഥകത്താ: എം കുയ്യ൯ 

വില 680 ന. പൻ 
നി 

തിരുവല്ലാ. 

ി ഹെഡ് ആഫീസ് : ചോട്ടയം 
4 

അധികൃതമുലധനം രൂ 60.,00000 

ാ വാഗ്ദത്തമുലധനം രൂ 85,00000 ! 
നിക്ഷിപ്പമുലധനം രൂ 1,90000 [ഃ 

കരുതതധനം . 

തു. രും ഇ. രം 

അയ യ അയ യ് യയ “ജയ യ് : “യയ “ജയ് 

പ്രവര്ത്തനമുലധനം രൂ 6.,11.,55,000 | 
(8-1- 

ശരിയായ ഈടിന്മേല് കുറഞ്ഞകാലത്തേയ്ത്കു വായ്പ ആവശ്യമുള്ള 
വര് ഞങ്ങളുടെ 47 ശാഖകളില് ഏതിനെയെങ്കിലം സമിപിക്കുക. 

ബാങ്കിഗ്സംബന്ധമായ എല്ലാപ്രവത്തനങ്ങളും നടത്തിവ ഒന്നു. 

1,0൨1 ഠനയ റി 2൩0 2ഖ്ബിം 

വല നന 1ശ്ബിം. 

രൂ 7,65000 ] 

57) 
4] 

] 
. 

സ്വെക്രട്ടറി 

0 ക് [ ലി 
ന്ത അന്ത യ് “ജയ് നള് യ റ ? 

ച ച്ചവിക്കിലി 

ളി 
പ്രസാധകര്: സി. എ.൯. എസ് റു 

[। 
് 

1 
ള് 



4 

എണ 

എ ച... ക യം. ചം. ഘാ 

അത്ര അഭിലഷണിയമാണോ 

മഴമാറിത്തെളിഞ്ഞതോട്ടകൂടി ക 

ണ്വെന്ഷനെറ കാലമായി.ഓരോ 

ഇടവകയും ഏതാണ്ടൊരു “മല്സര 

മനോഭാവത്തോടടകൂടിയാണ് കണ് 

വന്ഷന് നടത്തുന്നതു്. മുക്കിനുമു 

ക്കിനു പള്ളി വന്തുകയം കണ്വെന് 

ഷന് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രിതി 
എ 

ന്നു ചിന്തിക്കണം. പ്രസംഗകര് എ 
ല്ലാം ഒന്നുതന്നെ. തന്നിമിത്തം പ്ര 

സംഗകര്ക്കു നേരിടുന്ന പ്രയാസ 

വം "വ്യയവും ,ചളരെയാണു്. അ 
ഞും ആറ്റാ പള്ളി ച്വേന്ന കണ് 

൭വന്൯ഷന് നടത്തുകയും ഓരോ ഇട 
വകയും ധ്യാനയോഗവും ക്ളാസ്സ്സ 

കളും നടത്തുകയ്യം ചെയ്യുന്നതില് 

്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊള്ളാം. 

വൈദിക സിമ്മനാരി 
ഇപ്പോള് എം. ഡി. സിമ്മനാരി 

യില് നടത്തിവരുന്ന ഓത്തഡോക്ക് 

വൈദിക സിമ്മനാരി അട്ടത്തവ൪ 

ധാ മുതല് പഴയസീമ്മനാരിയിലേ 

സ്തു മാററുന്നതാണെന്നറിയന്നു. ജി൪ 

ച്ച പഴയസിമ്മനാരിയുടെ കേട്ട 
പ ദുര; വൈദിക 

സിമ്മനാരിക്കു ഇത്ര സൌകര്യപ്രദമാ 
ഗയ് മറെറാരു സ്ഥലം ഇല്ലതന്നെ. 

1813-ല് ആരംഭിച്ച ഈസിമ്മ 

[ന 

രത്നം ന്ന്പ്പതന് ൮ ംം 
(കെ. വി, മാമ്മന്) 

നാറി വെറുതെ കിടന്നു നശിക്കു 
വാ൯ അനുവദിച്ചകൂടാ. പട്ടണ 
ത്തിന്െറ ബഹളങ്ങളില്നിന്നും ഒ 
ഴിഞ്ഞുമാറി മീനച്ചിലാറിനെറ തി 
രത്തു സ്ഥിതിചെയ്യന്ന ഈ സിമ്മ 
നാരി സഭയ്യടെ ഉയര്ച്ചയ്ക്കുവേ 
ണ്ടി ആരാഭിച്ചത ണല്ലോ. 

8 ഏസ്: സി. എം: 

് കേറണ്ഫ ്റന്സ് 
'ന്ത്റു.ഡന്വ൮ ക്രിസ്ത്യന് മൂവ്മെ 

ന്രിന്െറ ദക്ഷിണമേഖലാസമ്മ൪ര 
കോളജ് 1959. മെയ് 2 മുതല് 18 
വരെ ആല്വാ യൂണിയന് ക്രി 
സ്ത്യ൯ കോളജിത്വച്ചു നടത്തപ്പെട്ട 
ന്നതാണ്. കേരളം, തമിഴ്നാട്ട്, 
ആന്ധ്റാ. മൈസുര് എന്നി സം 

സ്ഥാനങ്ങളില്നിന്നായി 
തിനിധികള് ഇതില് സാബന്ധിക്കു 
ന്നതാണ്. ഈ കോണ്ഫ്്റന് 
സിനെറ കാരൃദര്ശി ഡോ. പി. 
എം. മത്തായി (യ്. സി. കോളജ്) 
ആണ്ട്. 

രസകരമായ ഒരു ചചരിചയ 

പ്പെടുത്തല് 
““ആന്ധ്റായുടെ തലസ്ഥാനനഗ 

രിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആന്ധ്റാ 

പ്രദേശത്തെ ക ഓര്ത്തഡോക് ൮ വ്യൂ 
സ്ത 

.  സ്ൃരിയന। ക്രിസ്യ്യനിക്ളുടെ 

നമസ ക്കാരര്രമം 
സര്വ്൮ നമസ്ക്കാരങ്ങളും ക്യതോയും കുര്ബാനക്രമവും 

കൃതോയും കുര്ബാനക്രമവും മാത്രം 
നമസ്ക്കാരക്രമങ്ങള് മാത്രം 

ചേന്നത് 1 

ഒന്നിച്ചെടുത്താല് മറെറാരു ലാഭം 

വെവ്വേറെ തയ്യാറാക്കീട്ടുള്ളു കൃതോയയം കുര്ബാനക്രമവും, 
നമസ്ക്കാരക്രമങ്ങളും ഒന്നിച്ചെട്ടത്താല് 1 
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വിവിധകളറില് മെച്ചമായ കാലിക്കോ ബയ൯റിംഗ് 

പള്ളികള്ക്കും സണ്ഡേസ്റ്റുളുകള്ക്കും വ്യാപാരികള്ക്കും 
ആകര്ഷകമായ കമ്മിഷന് 

ആവശ്യപ്പെട്ടക; 

മനോരമ പബ ളിഷിംഗ” ഈസ് 
കോട്ടയം. 

നാനി ണി 

ഴ്ട ൭൩൭ ദദ്ധദിട- 

കയറ പ്ര, 

ച്ച് 17 

ത്തേട൦ എന്നാ ൮ റത്ത് 1 

ഈയിടെ മുന് മദ്ധ്ൃപ്പദേശ് 
വര്ണര് ധോ. പട്ടാഭിസിതാരാമ 

യ്യാ ഫ്മാദറ തോമസ് മൃത്തേടത്തി 
നെ കേരളാഗവര്ണങ്ണൂര് ഡോ. രാമ 
കൃഷ് ണറാവയവിനു പരിചയപ്പെടു 

ത്തിക്കൊക്കുട്ടകയു ണ്ടായി. അച്ചനെ 

“ബിഷപ്പ്” എന്നു സംബോധന 
ചെയ്തുകൊണ്ടു” ഗവര്ഷ്ണണൂര്മാ൪ ഇരു 
ന്ന സെററിയ്യടെ മദ്ധ്യത്തിലേക്ക്* 
കേരളഗവര്ണര് പിടിച്ചിരുത്തി. 

ഇരിക്കാന് വിസമ്മതിച്ച അച്ചനേമ 

ട്ട് രാമകൃഷ്ണറാവു “1ദന൩ ൩൨൭൦ 

1൮30 0 ദ 513 ററ 70൨ ദ7൭ 
11൨൦ 1൨680 0! ൭ ൨൨൧൦൩ മാ 

10 പറഞ്ഞു. 

സാഹിത്യസമ്മേളനം 
നാഷനല്ക്രിസ്ത്യന്൯ കണ്സിലി 

നെറ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഡിസംബര് 
2, 3 തീയതികളില് തിരുവല്ലാ 
കൊമ്പാടി ബൈബിള് ഇന്സ്റ്റി 
ററ്യൃട്ടില്വച്ച്ട് ഒരു മലയാള ക്രൈ 
സ്ലവസാഫിത്ൃയസമ്മേളനം നടത്തു 

പ്പെട്ട. യോഗത്തില് നാഷനല് ക്രി 
സ്തന ഭാണണ്സില്൯ സാഹിതൃസെ 
ക്രട്ടറി മി. ഡബ്ളിയു. സ്ക്കോ 

പ്സ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വി 
വിധ ക്ക്രൈസ്തുവസഭാവിഭാഗഥങ്ങളി 
ല് നിന്നായി 40 ല്പ്പരം എഴ 
ത്തുകാരും, പ്രസാധകന്മാരും, പത്രാ 
ധിപന്മാരും മററും സാബന്ധിപച്ചിരു 

ന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള കൈസ്ത്റ 

വഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെ 
യം മു(ണം, വില്പ്പമ്പ്യ നിലവാരം 
മുതലായവയെപ്പററ 

ഷമായി ചച്ച൭ എഗഴ്ത്തുകാ 
ക് നല്ല പ്രതിഫലദ്റ്കൊട്ടത്തു് ഉ 
ത്തമഗ്രന്ഥങ്ങള് പ്രസിദ്ധികരിക്കു 
ന്നതിനും കേരളാടിസ്ഥാനത്തില് 
ഒരു ക്രൈസ്തവഭവനമാസിക ആ 
രംഭിക്കുന്നതിനുംം വിവിധ വിഷയ 

ങ്ങളെപ്പുററി ലഘ്ൃയലേഖകള് രചി 
ക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തീയസാഹിത്ൃയപ്ര 

ചരണത്തില് സഭാവിഭാഗങ്ങളുടേ 
യ്യാ നേതാക്കന്മാരുടേയും സഹായസ 

ഫകരണങ്ങള് അഭ്ൃത്ഥിക്കന്നതി 
നും യോഗം തിരുമാനിച്ചു. ക്രിസ്തീ , 
യഗ്രന്ഥങ്ങള് സാധാരണക്കാക്കു എ 

ത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന തിനുള്ള യത്നം 

സംഘടിതമായി നടത്തേണ്ടതാണു, 

സൃഷ് ടിപരമായ വിമര്ശനത്തോ 
ടൊപ്പം സി.എല്.എസ്.മലയാളവി 

ഭാഗത്തിന്െറ പ്രവത്തനങ്ങളെ എ 
ല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി.' 

11 
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്ി 

ചര്ച്ചവീ 
1111 പ്ര്പ്ടവമ്് ൨1.11 

(1ദ്൩ലഭ 13) 

രഥ ടട 7ദ്ഭ ഠാ ൧൭30൨൧3൭ 17ഠധ ദ /൧ട ബ്ഗ്അട, 
1റഥ ൭7൭ 3൧൧ 2// ൧7 228 0൭7൦൭൭. 

2൧ 16 06മിഥസിന്ല ല് 115 സ്ബ്ടഥ 
നോഴ്ട /011ഠയംഠി ച്ലടധട 00 സമ്ലാട 
ഭമുടഠനട, 2൧0 20 211 വ് ൩൦ടട സല 
ധിം. ഡ് 11 (൨5 തഡില്- 
ധഠിട 1 ഡമട 0ഴീഠഴടെ 1൨% ൧൩൩൯൦൧00 
0൩ 22൨0 ൩0 2൦ സ്ഭ 0ട6വ്ഥഠറ ൨൦ 
1ഠമഗടെ, 13 മുട ൯0% റീഠഠല്ഴടഠ- 
2൦ 1നഡെ ഡല് സ്വ്ട നല ൧൧6൨: 
1ന ൨൦ റ6ട67 ഡം വ്൦ 1൭0 ഇന 
12൩ 115 20൩ 1൦ 0 1൦ 
ന്റ 0 ബ്ഇ 060൧1൦ 0 വിഡ 0൦൩ 
മുറി മഠ 12൨0 79)൭0690 11൨3 ൩61000. 
"ദ്ധ ടവ! മറ 11ഴം 109 1176റി ചിഠ൩,"" 
൦ ടച്പി, "00 09൦ ന സാന ച 
ഉദ 02 ൮ ൦ ൩൧0൧൩ വ് റ 

[൬ ന൩6ോറിട 10ദുഠം 0൧൮ 1൫൦ ലിടാഠ 
ഇടിട 1൨൦ 10൦൭ ദ൩ഠ0 ഠേണറമടടിഠന ല് 
(മാള് ബലാ യയിണ൩ ൯൦ ൨൭൧൧ ല് നമ൩ 

9 ടമ 1൨ ൯൦ റിക്ഷിധ്മൂടദ വ് 22 
൮01 യന 10൧ റടടഗിധടട 10യ വടട 
ട്1ഠയടറര് 2൧ ൦ ൩൭0] നാഥ്ഴടെ വ് 
ടം 900 ൨3൭൪ 0൩൨ ദഗാടട 1൨൦ ചി 
ഈ 0 111൩. "വഠധ ടലി: വധ൦ ൩ 
മേടം 9ഠ0൨- ടമഡ 1൪൦ 20 0൭൦ 
മേടം 570ധ 28 9001 ൨ നട 1ഠഴടട-" 

0ധ നാഠഥ്ഴട 07 001൩ ഇഠഠറിം 07 
16101൧ 0010, 70: 01൧൧ 20 ഡം, 
൫൫൨ 07 97, ൩൮7 0൭ ടസ്ഫളുട17 

00 ടണം ൭ഠഠ 07 
൭ റുധടടല്ഠ൨ യവന 
താറ- 1 യമട മ ദ്ബി- 
1 ൬൩527 ൨3% 1005 

൬011൦6 07 ൧10൧ യുട ട൦1ട51൨. 43൦ 
സട ടല്ിങ റ 07 യാ ൦ ഇ0% 0 
0! 1, 20.൧ ദേട൦ 1 യ്മ സ്ിഠിഡ- 1വ്ട 
15 ൫0% ടാ റേ മട 1: നി ടന 
൧.1൦ ൨൦ ഡ്ടിഠഥ ല് ൨൦ 1ഒ00ല- ൧ (1൦ 
മളലിട ൦1 1൭൧൧0 ടദഴ യാ 1൨൦ 
ല് ൨൩൦ 07 ൭ ടട 1ഒ൧റ, 6൩0 
101൩ നപിറ്നല ൭ 0ഥപ്ഥ സി നഠാര്, 
ഭദദ്്നല, "1! റി ന്സി! ൦ യ ബം, മനാര് 
1 1ശല ൬൩൦2൨ 10105 ൭൭ 22 1 മഠ, 
നറ ഴി! ല്ര്ഴടെ ന 1060 .ഠ 63 ച൧൪ 

ട്ട, 

ലല 0 യ, (൨൦൧ 1൦ 170 ടലി 
ദ നഴ ൫ഠഠ."' 

വിട 026൩5 ൧൧ ൨ യല റുഡ൦ടഠ൩ 07 
ഉട 1. ൩൨% ഥം ൦ റിട അലിയെ 

൫൮000 റധ൦ മിട? സ്ന യം ലല 
[മറി 01 ടഠനദ റിടല്ദിഠന റിഠ യം മുടി; 
ഠഡഥ61ഴടടെ 02% 90] ടണം 0൮ ഠഖയ 
കുറിച 00 ൩1. ഡ്രിഥ൦ ദലഥംലപ്റിം 
00 ൧൧/ചാിട? 0൧0൦ യം ടിം 115 പ് 
കി, റ്നപ്ധ്ട ൦ 70% (വഥ൦ഠ റഠ? 

201090 2൨0 റധാ॥ട1ടര് 19 14. 1. 

' സട (റ 1൫൭ ചി! ല് വ്ലടധട 

22 2ഭഠധടട 
102൩ 0: 26 (1. 8. 7) 

ച യാധിര് 05% ഴം 956, 
1161൦1 02 20% & 5 മുദി, 00 
ഠിം, 07 5൦൦൩ ചുറു ബി ധടല്ധി? 

1൮൦ ടച൩൦ റൂധദടുഠ൩ 100212 ൧൦ 
മട! ചീഠധ; 1വ്മ്നള 1൨ 5 യാദവ ല് 
(0൦ വേം 11൦ റുധദടാന 1ട 20%, ൫൧ 
6 1119 10 11൧൭൦ ാറി൦ ഷം 0 
02: 0 2൦ 20% ൮ 007൨ ഉ 407 
൮0൮൭ 2ദേടഠ൩ട 7297 നദ (൭11 യട 
(൨൧ 102 ടഠനു൦ 7ദെടഠഥ 0109൭ ദഠ 20% 
1116 %- 1 നദഴ 0൦ ൨൦ സ്ഥം 0൮ 
ഠല6ഥോര്ട ൨൦17 ചടം ടദഗേടദ, 0 0൭ 
ന്യ ടല 1220 1൨൦ ൮7൭൮ല൦ ]ട ൩൦% 
ലിമ്ട ദ [ടേം 02 2൭ ലാ 
ഠഠ 20111: വിട ഗാ, 02 ടഠസട(വ്സ 
ഒറൂധല! ബ്ധിചി- 

മഃ യ ഃ 

22% (൩൦ റുധടടഡഠത 3ട ൧ നയ 
സ 1115 0൨൦ ൨01 ടലി ൨2 ൧0% 
11൦ 190 1൧ യ൦ഠാോ ൩01114 1 നദ 
൧൭ 0൦ ഗഡ നമെട 70107 സ൭ ഠധഴ്൨ 0 
മാ“ 1 സയ ൭05 5 ബബ ദുധടടറഠഥട 
00 (൦ യല യം ൧൭ 110 ൧0 ജയം 
രട ൧ മട 0േടഠിദഥഠേ. 11൨൦ യണ 
[600 1൨൧ യം ൧൭൦ 2൧0 91655050, 1 
സ (൮൩1൦ റിട൦019” ൫00൮ 18, അദ ടല 

. ഉടട॥ ൨൧0 ൦ യാഠഴിര് 135 ടഠ ൩൧൦൨ ൪ 
5 1൧ ൩൨൦ 9൭ വ് 02൧ ടഠധി ഥദട 0൩൭. 

211ഠര് ക൧൧ഠ 0൮൧ ദ്ട ൩൦൦൭ ൧൦േണബല 
റിടച് 1ഠ 2൭ 12ഥല: ഴാിഠേ വ് 11220 07 
1ഠഴ- 115 ടഠ൩൭്ഥള ഉട ദ്ദ 12 
0 ടാധി7 

1൦ ട൨൩൬൭ റുൂധടട!1ഠ൩ ടട ധട ബബ 

72൦൦ 
6 ൩൧൭ 1൭൩0 ഥന ഥട മ്ലച്ട& 
സ്ഥട്ചല്ന്- 

[20൩ 1൩05 ഘു വ്വ ബെ 
81210൨ 1ട 0ല12ഇ റടദ്ധടടടറ. 7൨൦ ചി 
റുധടടലിഠ൩ ൧൧00൧൦ ഥി, ലട യ 115൨ 
0 1315 വേനം, 15 ൨0 ൬൨൦൩൦൧ 07 
20 13615 1൨0 ൪5 നാഥ ഗ് സാലി 
1 1/ട ഠാവഥഥധലി വമഅഠധ൦ 0൦ ൩0൦ 
0019, 01 ഒ ൮൦ ട(൧ഠപ൧ി വ് 
11ല്ഥഇ, പര് ച! 2ട 0൧൦൧ ല൩മ്ട ൧ 
൬12 10011ഥഴ പോട ൫൦ "ദീ 
ികടിവ7 0 ടധഠടേട.”” 

11൦ 7൭പി റുഡടടധഠറ പാഠ [ടേധട വട 
സ്ാ൦൨൦൨ 00 നാ ദ്ടട 22൨. പ്ടവ്്൦ 
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